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VMM-07-230131 Toelichtingsbijlage bij de subsidieaanvraag voor de 
aanleg van een kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (KWZI) 

Op welke regelgeving is de subsidieaanvraag gebaseerd? 
De subsidiëring van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties (KWZI’s) door het Vlaamse Gewest is geregeld in het 
besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 over riolering, kleinschalige waterzuiveringsinstallaties en IBA’s. 

1 Wanneer komt een aanvraag voor een KWZI in aanmerking voor subsidie?  

Nadat de bouw of verbetering van een KWZI door een gemeente of rioolbeheerder is opgenomen op een 
subsidieprogramma, komt die in aanmerking voor een subsidie van 75% van de kosten. De eerste stap in de 
subsidieprocedure is de indiening van een subsidieaanvraag. 

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet de installatie onder meer aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- De installatie heeft een capaciteit die groter is dan 20 IE (inwonerequivalenten) en die kleiner is dan de 
omslagwaarde van de betrokken gemeente (de omslagwaarde is de waarde, vermeld in bijlage I bij het besluit van 
de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de 
gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen). 
Installaties met een maximale capaciteit van 20 IE kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring als IBA. 

- De totale verdisconteerde kostprijs van de installatie is lager dan de verdisconteerde kosten van aansluiting op de 
meest nabije bovengemeentelijke zuiveringsinstallatie, als een dergelijke aansluiting ecologisch verantwoord is. 

2  Hoe  dient u een subsidieaanvraag voor een KWZI in?  

De rioolbeheerder of gemeente dient een project in bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) via de digitale omgeving 
AWIS-projecten. Zodra een project is ingediend, krijgt het een uniek AWIS-nummer (dat bestaat uit zes cijfers) en bevindt 
het project zich in de fase ‘Aanvraag’ en status ‘Ingediend’. De subsidieaanvraag voor de KWZI en de subsidieaanvraag 
voor de aansluitende riolering moeten in hetzelfde project worden opgenomen. 

Aangezien er niet in een apart projecttype voor een KWZI voorzien is in AWIS-projecten, wordt de KWZI-aanvraag 
ingediend als projecttype GIP-riolering, waarbij een ingevuld KWZI-formulier als bijlage bij de aanvraag wordt opgeladen 
in het veld ‘Motivatie’ op het tabblad ‘Basisgegevens’. 
Dit formulier is te vinden onder ‘aanvraag subsidies kleinschalige zuivering’ op 
https://www.vmm.be/water/riolering/timing-en-subsidies/subsidies/subsidies-riolering-kwzi. 

De naam van het project wordt bij voorkeur als volgt geformuleerd: ‘Aanleg/Renovatie van KWZI … met aansluitende 
riolering in straat/straten …’. Als de aansluitende riolering niet wordt aangepakt, valt het cursieve deel weg. 

Voor de intekening van de KWZI moeten minstens de volgende elementen aanwezig zijn in de aangeleverde shapes, op 
te laden onder het tabblad ‘Intekening’: 
- punt: connectiepunt (pnt_type = conPunt) op de plaats waar het bestaand/nieuw aan te leggen rioleringsstelsel 

wordt opgevangen; 

- streng: rioolstreng vuilwater (str_type = r_streng en water = vuil) vanaf het eerste connectiepunt tot het influent 

van de KWZI; 

- punt: influent van de zuiveringsinstallatie (pnt_type = infWZI) ter hoogte van het perceel van de KWZI; 

- streng: RWZI-DWA streng (str_type = rwzi_dwa) ter hoogte van de eigenlijke KWZI; 

- punt: connectiepunt (pnt_type = conPunt) OF effluent van de zuiveringsinstallatie (pnt_type = effWZI) waar het 

gezuiverde afvalwater de KWZI verlaat; 

- streng: rioolstreng niet-vervuild water (str_type = r_streng en water = n_vuil) tussen plaats effluent en de 

gracht/waterloop; 

https://www.vmm.be/water/projecten/awis/projectopvolging/overzicht-AWIS-projecten
https://www.vmm.be/water/riolering/timing-en-subsidies/subsidies/subsidies-riolering-kwzi
https://www.vmm.be/water/riolering/timing-en-subsidies/subsidies/subsidies-riolering-kwzi


        

  

     
  

 

 
 

 
 

 
      

     
 

 

   
 

 

 

      
  

  
        

   

 

 

         
  

 
    

 
         

   
  

 
          

   
  
   

 
      

    
      

      
        

 
         

 
       

 
  
  

    
  

    

- punt: uitlaat (pnt_type = uitlaat) ter hoogte van de waterloop. 

Als de aansluitende riolering wordt aangepakt (nieuw aangelegd of gerenoveerd), moet die ook ingetekend zijn in 
dezelfde aanvraag. Reeds aanwezige, te behouden aansluitende riolering moet aangevuld zijn in de AWIS-rioolinventaris. 

Meer informatie over de intekening van rioleringsprojecten vindt u op https://www.vmm.be/water/riolering/timing-
en-subsidies/subsidies/subsidiedocumenten/handleiding-intekening-rioleringsprojecten. 

De overige velden van de aanvraag moeten in AWIS-projecten verder ingevuld worden zoals een rioleringsproject van 
het type GIP-riolering. 

Bij onduidelijkheden zal de VMM feedback noteren in het aanvraagformulier en het project heropenen. Voor een 
heropend project ontvangt de aanvrager een automatische mail. Een heropend project is in de onlinemodule te 
herkennen aan de status ‘Heropend’. 

Een project dat aan alle voorwaarden voldoet, wordt door de VMM goedgekeurd. In de digitale omgeving heeft het 
project dan de fase ‘Aanvraag’ en de  status ‘Goedgekeurd’. 

3 Hoe  verloopt de  procedure  voor  de  opname  in  het  subsidieprogramma?  

De VMM selecteert uit de goedgekeurde subsidieaanvragen voor riolering, kleinschalige waterzuivering en IBA’s de 
projecten die worden opgenomen in een ontwerpprogramma. 
De Vlaamse minister van Leefmilieu keurt finaal het subsidieprogramma goed. De VMM brengt de aanvragers op de 
hoogte van de opname van hun projecten door middel van een automatische mail per project. In de onlinetool krijgt het 
KWZI-project dan de fase ‘Technisch Concept’ en de status ‘Open’. 

4  Hoe  dient  u  subsidiedossiers in  voor  de  volgende  fasen?  

Als het project opgenomen is in een goedgekeurd subsidieprogramma, moeten voor een KWZI-project een aantal 
projectfasen worden doorlopen: het voorontwerp, de aanbesteding, de gunning, (eventueel een voorschotaanvraag) en 
de eindafrekening. 
Voor de indiening van uw KWZI-dossier voor de volgende fasen geldt dezelfde werkwijze als voor rioleringsdossiers. 

Als het project opgenomen is in een goedgekeurd subsidieprogramma, moet de aanvrager binnen één jaar na de 
betekening een voorontwerpdossier opladen in de onlinetool. De limietdatum voor de indiening van het voorontwerp 
wordt in de AWIS-toepassing weergegeven in het tabblad ‘Technisch concept’. 

Specifiek voor een KWZI moet, naast de noodzakelijke documenten voor een rioleringsdossier, in het voorontwerpdossier 
de volgende extra informatie bezorgd worden: 

1. een verantwoordingsnota van het aantal aan te sluiten inwonerequivalenten van huishoudelijke oorsprong; 
2. een nota over de aanwezigheid van individuele voorbehandelingsinstallaties (septische putten) en de scheiding 

van afvalwater en hemelwater bij de aan te sluiten woningen; 
3. een verklarende nota over de wijze waarop de scheiding tussen het huishoudelijk afvalwater en het hemelwater 

op het openbaar domein is gerealiseerd binnen het aan te sluiten gebied; 
4. de omschrijving van het voorgestelde concept, de relevante dimensioneringsgegevens voor de belangrijkste 

installatieonderdelen en de totale benodigde oppervlakte, een korte omschrijving van de werking van de 
zuivering en de verwachte slibproductie, een grondplan en een plan met de doorsnede van alle 
installatieonderdelen; 

5. de effluentwaarden voor BZV, CZV en ZS die met het systeem haalbaar zijn, eventueel totaal N en totaal P en 
pathogene kiemen; 

6. een nota over de inpasbaarheid in het landschap, waarbij dienstgebouwen, wegen en omheiningen tot een 
minimum beperkt worden; 

7. de verantwoording van de materiaalkeuze; 
8. de globale kostenraming van de werken, opgesplitst in: 

a. de kosten die verbonden zijn aan de bouw en de verbetering van de KWZI; 
b. de overige kosten van het project, inclusief wegenwerken; 

9. een kostprijsanalyse van de optie kleinschalige waterzuivering in vergelijking met de optie aansluiting van het 
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gecentraliseerde lozingspunt op een bovengemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie, rekening houdend met 
de afschrijvingstermijn van de onderdelen van de installatie; 

10. een aanduiding van het geplande project op een grondplan met intekening van de KWZI en aansluiting van de 
riolering. 

Na de goedkeuring van het voorontwerp moet binnen twee jaar een aanbestedingsdossier ingediend worden. Na de 
goedkeuring van dat dossier kan de subsidie vastgelegd worden op basis van het gunningsdossier. De subsidie wordt 
uiteindelijk betaald op basis van de indiening van het eindafrekeningsdossier. Eventueel kan een voorschot aangevraagd 
worden nadat 20% van de werken uitgevoerd is. Let wel dat zowel de riolering als de KWZI uitgevoerd moeten zijn om 
tot uitbetaling van de subsidie te kunnen overgaan. 

5 Waar  vindt  u  meer informatie  over  deze  subsidieaanvraag?  

In de digitale omgeving AWIS-projecten vindt u informatie bij elk invulveld onder de infoknop. 

Als u inhoudelijke vragen over de subsidieprocedure hebt, kunt u mailen naar gip@vmm.be. 

Als u praktische of technische problemen met de toegang of het gebruik van de digitale omgeving hebt, meldt u dat aan 
het AWIS-team. De procedure daarvoor vindt u op https://www.vmm.be/contact/awis. 

Het formulier dat u als bijlage moet toevoegen voor de indiening van een KWZI-dossier vindt u op de website van de 
Vlaamse Milieumaatschappij: https://www.vmm.be/water/riolering/timing-en-subsidies/subsidies/subsidies-riolering-

kwzi. 
Meer informatie over de subsidieprocedure en de benodigde documenten vindt u in het subsidiebesluit: 
https://www.vmm.be/wetgeving/subsidiebesluit_2017.pdf. 

 6  Privacywaarborg  

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verwerkt uw persoonsgegevens en respecteert uw rechten in dat verband. Op 
www.vmm.be/privacy staat het beleid van de VMM op het vlak van gegevensverwerking. U vindt er ook een 
omschrijving van uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen. Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens 
verwerken, kunt u mailen naar informatieveiligheid@vmm.be. 
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