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VMM-04-270126 Toelichtingsbijlage bij de subsidieaanvraag voor een 
individuele behandelingsinstallatie (IBA) 

Op welke regelgeving is de subsidieaanvraag gebaseerd? 
De subsidiëring van individuele behandelingsinstallaties (IBA’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 Wat  houdt  de  collectieve  aanpak  voor  IBA’s  in?  

De eigenaar van het gebouw waar een lozing plaatsvindt, is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de plaatsing 
van een IBA. Het is echter sterk aan te bevelen dat de aankoop, de plaatsing en het beheer van een IBA deel uitmaken 
van de saneringsopdracht van de gemeente of rioolbeheerder. Dat is de zogenaamde collectieve aanpak. Als de 
gemeente of rioolbeheerder de IBA koopt, plaatst en beheert, komt de gemeente of rioolbeheerder in aanmerking voor 
een vast subsidiebedrag van 1750 euro per IBA. Voor een IBA met prioriteit 1 of 2 wordt dat bedrag tijdelijk verhoogd 
tot 3500 euro (tot en met de subsidieprogramma’s in 2023). 

2 Waaruit  bestaat een subsidieaanvraag?  

 De  rioolbeheerder  of  gemeente  dient  een  project  in  bij  de  Vlaamse  Milieumaatschappij  (VMM)  via de  digitale omgeving  
AWIS-projecten. Zodra een project wordt ingediend,  krijgt  het  een uniek AWIS-nummer (bestaande uit zes cijfers) en  
bevindt het project zich in fase ‘Aanvraag’ en status ‘Ingediend’.  

Een project kan verschillende IBA-locaties bevatten in één  gemeente  liggen  of in meerdere aangrenzende gemeenten  
liggen. Elke locatie wordt daarbij aangeklikt in de geografische module van de digitale omgeving.  

Voor elke IBA  moeten de eventuele plaatsingsdatum en een eventuele eerdere opname in een subsidieprogramma 
ingevuld worden. Als  de IBA geplaatst wordt in het centraal gebied of het collectief te optimaliseren of 
geoptimaliseerde  buitengebied,  moet de plaatsing extra gemotiveerd worden.  

De  VMM  gaat na of de locaties voldoen aan alle voorwaarden  van het subsidiebesluit.  Als  dat  bij  bepaalde  locaties  niet  
het  geval  is,  komen  die  niet  in  aanmerking  voor  opname in  het  subsidieprogramma.  VMM heropent dan het project 
zodat de betreffende locaties uit de aanvraag kunnen worden  verwijderd en het gewijzigde project opnieuw kan 
worden ingediend.   

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’.  

Om  ontvankelijk  te  zijn,  moet  het  project  in  de  aanvraagfase  aan  de  volgende  voorwaarden  voldoen:  

1.  elke IBA saneert huishoudelijk afvalwater afkomstig van hoofdzakelijk vergunde gebouwen;  

2.  elke IBA wordt geplaatst na 1 januari 2008;  

3.  elke IBA ligt in  het individueel te optimaliseren buitengebied of in het niet-gezoneerde gebied of heeft een 
uitzondering op de aansluitplicht op riolering verkregen;  

4.  de te saneren  vuilvracht per IBA bedraagt maximaal 20 IE  (inwonerequivalenten);  

5.  er  is  voor  de  IBA  nog  niet  eerder  een  subsidie  uitbetaald.  

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 aanvragen 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 IBA-project dan de fase ‘Uitvoering’ en de status ‘Open’. 

https://www.vmm.be/water/projecten/awis/projectopvolging/overzicht-AWIS-projecten


     

 

 

 

        
 

 

 

    

             

   
  

                 

 

 

 

 
   

 

 

4 Hoe  dient  u  het  subsidiedossier in?  

 Als  het  project  opgenomen  is  in  een  goedgekeurd  subsidieprogramma,  moet de aanvrager binnen één jaar na de 
betekening een volledig subsidiedossier opladen in de onlinetool. Voor elk project is  de datum van betekening daar te 
vinden in het veld ‘Datum  bekendmaking GIP programma’ van het tabblad ‘Projectdetails’.  

Het  subsidiedossier  bevat  de  volgende  onderdelen:  
1.  een factuur en betalingsbewijs  per geplaatste IBA. De factuur moet duidelijk te linken zijn aan het adres  dat  in  de  

aanvraag  vermeld  wordt.  Dat  kan  het  best door  het  werfadres  te  laten  opnemen  op  de  factuur. Het betalingsbewijs  
moet eenduidig te linken zijn aan de factuur.  

2.  een gehandtekende  conformiteitsverklaring  voor  de  geplaatste  IBA’s  binnen  het  project.  Een blanco verklaring vindt u  
op de webpagina:  https://www.vmm.be/water/riolering/timing-en-subsidies/subsidies/subsidies-iba.  

3.  als  er  toch  geen  IBA  is  geplaatst,  een  gemotiveerde  brief.  Daarin  vermeldt  u  de  reden  van  de  annulering.  Dat  is  
belangrijk  met  het  oog  op  het  eventueel  later  opnieuw  indienen  van  een  aanvraag voor dezelfde locatie.  

4.  als de factuur voor de IBA niet op naam van de aanvragende instantie is opgemaakt:  een gehandtekend 
overboekingsdocument  dat aantoont dat de gefactureerde kosten zijn doorgerekend en betaald door de 
aanvragende instantie.  

Bij het indienen van het subsidiedossier krijgt het project de fase ‘Uitvoering’ en de status ‘Ingediend’.  

De  VMM  gaat  de  volgende  voorwaarden  uit het  subsidiebesluit  na:  
- de  IBA  voldoet  aan  de  bepalingen  van  Vlarem  II  (zie  de  conformiteitsverklaring  van  IBA’s);  
- de  IBA  zuivert  huishoudelijk  afvalwater,  afkomstig  van  een  vergund  gebouw  met  een  maximumcapaciteit  van  20  IE;  
- de  IBA  is  geplaatst  na  1  januari  2008;  
- de  IBA  wordt  getoetst  aan  het  zoneringsplan  en  het  gebiedsdekkende  uitvoeringsplan  die  van  kracht  zijn  op  

het moment van de plaatsing van de IBA;  
- de  motivatie  voor  de  niet-plaatsing  van  een  IBA  wordt  geëvalueerd.  

Bij onduidelijkheden  zal de VMM feedback  noteren in het tabblad ‘Projectdetails’  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  dossier  wordt  pas  goedgekeurd  als  voor  elke  locatie  ofwel  een  factuur  met  betalingsbewijs,  ofwel  een  
gemotiveerde  annulering  is  ingediend.  Zolang u  niet  voor  alle  locaties  de  nodige  bewijsstukken hebt  aangeleverd,  wordt 
het volledige dossier niet verder behandeld met het oog op de uitbetaling van de subsidie.  

De subsidie mag niet meer bedragen dan de bewezen  kostprijs  voor  de  aanleg  van  de  IBA.  

5 Wanneer wordt de  toegekende subsidie  uitbetaald?  

Zodra het volledige dossier is goedgekeurd, krijgt het project in fase ‘Uitvoering’ de status ‘Goedgekeurd’ in de digitale 
omgeving en wordt het vastgestelde subsidiebedrag uitbetaald. Na uitbetaling krijgt het project de status ‘Betaald’. 

6 Waar  vindt  u  meer informatie  over  deze  subsidieaanvraag?  

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

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

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

Alle documenten die u nodig hebt voor de aanvraag, kunt u downloaden op de website van de Vlaamse 

Milieumaatschappij: https://www.vmm.be/water/riolering/timing-en-subsidies/subsidies/subsidies-iba. 

7  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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