Reglement
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Artikel 1:
De gemeenteraad stelt het subsidiereglement op de keuring van privé rioleringsstelsels vast als
volgt:
SUBSIDIEREGLEMENT OP DE KEURING VAN PRIVE RIOLERINGSSTELSELS
Artikel 1:
Het gemeentebestuur van Maldegem verleent een tussenkomst in de keuring van het privé
rioleringsstelsel van een woongelegenheid of gebouw, of de keuring van een gerealiseerde
IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater), in het kader van Spam
rioleringsprojecten, nieuwbouwprojecten of grondige verbouwingsprojecten.
Artikel 2:
In geval de betrokken eigenaar opteert om beroep te doen op het gemeentelijke Riopact
programma gebeurt de keuring éénmalig, op kosten van het gemeentebestuur door een
door Riopact aangestelde keuringsinstantie. De kosten voor een eventuele herkeuring vallen
ten laste van de aanvrager.
Artikel 3:
In geval de betrokken eigenaar opteert om zelf een erkende keurder aan te stellen, kan hij
éénmalig, de terugbetaling van de keuringskosten (incl. BTW) van die woongelegenheid,
gebouw, of IBA, bij het gemeentebestuur van Maldegem aanvragen, mits het voorleggen van
het conformiteitsattest van het betrokken private rioleringsstelsel en een afschrift van de
factuur van de keuringskosten, en dit binnen de 6 maanden na het uitvoeren van de keuring.
Voor de eigenaren die afgekoppeld zijn op het SPAM project 4 Kleitkalseide,
Lievevrouwedreef, geldt deze indiening periode niet maar zij moeten het conformiteitsattest
van het betrokken private rioleringsstelsel en een afschrift van de factuur van de
keuringskosten uiterlijk op 31 december 2017 voorleggen aan het gemeentebestuur.
Artikel 4:
De gemeentelijke tegemoetkoming in de keuringskosten vervalt:
§1 In geval de betrokken woning, woongelegenheid, gebouw of IBA op het moment van de
aanvraag onderworpen is aan de belasting op de afkoppeling van de privé waterafvoer
§ 2 Als de aanvraag handelt over een woning of gebouw gelegen binnen de projectzone van
een Spam project, dat voor 1 januari 2017 voorlopig werd opgeleverd.
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Artikel 5:
De gemeentelijke tegemoetkoming in de keuringskosten bedraagt maximaal 120 euro.
Artikel 6
Het gemeentelijk subsidiereglement op de keuring van de privé rioleringsstelsels gaat in op 1
januari 2017.
Artikel 2
Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid
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