Vrijstelling
voor zelfzuiveraars

Zuiver je zelf je afvalwater met behulp van een
individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater
(IBA)? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden
recht op vrijstelling van de saneringskosten.

VOORWAARDEN OM VAN VRIJSTELLING
TE GENIETEN
-- Je IBA ligt volgens het zoneringsplan van je
gemeente 1 in een individueel te zuiveren zone
-- Je hebt het jaar voorafgaand aan je factuur je
huishoudelijk afvalwater gezuiverd met behulp
van een IBA
-- Je IBA voldoet aan de normen zoals opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving
-- Je IBA wordt niet collectief 2 door ons beheerd.
Een aantal gemeenten werken samen met ons
voor de collectieve aanpak van IBA’s: inwoners
kunnen beroep doen op ons voor de aankoop,
de plaatsing en het onderhoud van hun IBA. In
dat geval is er geen vrijstelling van de gemeentelijke bijdrage of vergoeding omdat wij de kosten
van beheer en onderhoud dragen.
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Raadpleeg het zoneringsplan van je gemeente bij de
technische dienst of op www.vmm.be/data/zonering-enuitvoeringsplan.
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Meer informatie lees je op www.farys.be/iba.

HOE KAN JE DE VRIJSTELLING AANVRAGEN?
Heb je van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
een heffingsbiljet zonder vrijstelling ontvangen?
-- Dien dan binnen de 3 maanden schriftelijk een
aanvraag in bij de gemeente waar de IBA ligt.
-- De gemeente onderzoekt je aanvraag en vult
een IBA-attest in.
-- De gemeente bezorgt de aanvraag samen met
het attest of de weigeringsbeslissing aan FARYS.
-- Je ontvangt een kopie van de gemeente.

HOE VERREKENEN WIJ DE VRIJSTELLING?
-- Bij drinkwaterklanten verrekenen we de vrijstelling rechtstreeks op de integrale factuur
-- Eigen waterwinners stellen we rechtstreeks vrij
van de gemeentelijke vergoeding. Voor vrijstelling van het bovengemeentelijke aandeel, de
‘heffing’, moeten eigen waterwinners contact
opnemen met de VMM.

HOE LANG IS DE VRIJSTELLING GELDIG?
Je vrijstelling is geldig voor vijf jaar, rekenend
vanaf 1 januari van het jaar waarin je attest door de
burgemeester werd ondertekend.
Deze termijn kan je verlengen door na afloop een
nieuw attest aan ons te bezorgen. Is er een nieuw
attest nodig, dan verwittigen we je tijdig.
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