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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

9180 MOERBEKE 

Openbare zitting van 28 januari 2014. 

Tegenwoordig: 
R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; 
P. De Bock – M. Fruytier – T. Walbrecht- S. Poppe, schepenen; 
E. Coppens - L. Dieleman-van De Vijver – F. Dierinck – C. Francis - K. Mertens – I. Mertens – J. 
Vandamme – M. Cooreman – G. Van Hoecke - C. Clerc – K. Van Poucke, raadsleden; 
B. Put, secretaris. 
Verontschuldigd: 
R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; 
Afwezig: 
S. Aper, raadslid. 

 
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE PLAATSING VAN EEN INDIVIDUELE 
BEHANDELINGSINSTALLATIE VOOR AFVALWATER (IBA)  
 
De Gemeenteraad, 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet bereikt); 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, 
en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Vlaams Decreet betreffende integraal waterbeleid van 18 juli 2003; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende vaststelling van 
de regels met betrekking tot de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke 
saneringsplicht en de vaststelling van de zoneringsplannen; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de 
aanleg door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden van openbare riolering, andere dan prioritaire rioleringen, en de 
bouw door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties; 
 
Gelet op het Ministeriëel besluit van 9 juni 2008 betreffende de vaststelling van het 
zoneringsplan van de gemeente; 
 
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit dd. 30 juni 2009 waarbij de gemeente voor haar 
volledige grondgebied toetreedt als vennoot van de RioP Waterdienst van de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening; 
 
Overwegende dat de Watergroep (voorheen Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening)  
voor de realisatie van de IBA’s zal beroep doen op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 
mei 2008 voor het verkrijgen van de gewestbijdrage van € 2.250,00 per IBA;  
 
Overwegende dat de Watergroep met het oog op de realisatie van de IBA’s, een aannemer 
aanstelt conform de wetgeving op de overheidsopdrachten en waarvoor zij voor de gehele 
administratieve opvolging van de opdracht, de betaling van de prestaties van de aannemers 
inbegrepen, zelf instaan; 
 
Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, voor haar rekening zal 
instaan voor het beheer en het jaarlijks onderhoud van de IBA’s; 
 
Overwegende dat bij de plaatsing van een IBA een scheiding van afvalwater en hemelwater 
dient te gebeuren; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 mei 2011 waarbij aan de Vlaamse Maatschappij 
voor Watervoorziening (nu Watergroep) de opdracht voor het leveren en plaatsen van de 
IBA’s op haar grondgebied met inbegrip van de volledige administratieve opvolging, wordt 
gegeven en de kosten doorgerekend worden aan de eigenaar, verminderd met een 
gemeentelijke tussenkomst van maximum € 1.500; 
 
Overwegende dat op het grondgebied van de gemeente Moerbeke 74 IBA’s moeten worden 
geïnstalleerd; dat de hoogte van de financiële tussenkomst berekend was op enerzijds het 
aantal IBA’s en anderzijds de termijn waarbinnen deze IBA’s moesten geplaatst worden, 
zijnde uiterlijk tegen het jaar 2015; 
 
Overwegende dat er voor de plaatsing van IBA’s uitstel is verleend tot 2021; dat hierdoor de 
financiële tussenkomst meer gespreid kan worden zodat er ook meer ruimte komt om deze 
tussenkomst te verhogen;  
 
Overwegende dat het aan het college van burgemeester en schepenen billijk voorkomt om 
de kostprijs voor de burger gelijk te houden voor elke burger; dat dit enkel kan door een 
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vaste tussenkomst van de burger te vragen; dat de gemeente derhalve het saldo betaalt, na 
aftrek van de gewestbijdrage, 
 
Besluit met unanimiteit van stemmen. 
 
Art. 1. De aan de Watergroep gegeven opdracht voor het leveren en plaatsen van IBA’s op 
het grondgebied van de gemeente, met inbegrip van de volledige administratieve opvolging, 
te bestendigen. 
 
Art. 2. De aan de Watergroep gegeven opdracht voor het beheer en het onderhoud van de 
geplaatste IBA’s waarbij zij instaat voor de bijkomende kosten, die worden doorgerekend 
aan de eigenaar, te bestendigen. 
 
Art. 3. Vanaf heden de eigenaar een retributie te laten betalen van € 2.000 als tussenkomst 
voor het leveren en plaatsen van een IBA. 
 
Art. 4. Dat na aftrek van de gewestbijdrage van € 2.250 per IBA de gemeente de resterende 
kosten betaalt voor het  leveren en plaatsen van de IBA’s verminderd met de retributie ten 
bedrage van € 2.000 van de eigenaar. 
 
Art. 5. Te bepalen dat de subsidie enkel wordt verleend voor het plaatsen van een IBA bij 
vergunde woningen, met een maximumcapaciteit van 5 inwoner-equivalent (IE), die volgens 
het zoneringsplan van Moerbeke gelegen zijn in individueel te optimaliseren buitengebied.  
 
Art. 5. Afschrift van dit besluit te zenden aan de VMM en aan de gemeenteontvanger en ter 
kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst 
zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet. 
 
 

Namens de gemeenteraad, 
De Secretaris,      De Burgemeester-Voorzitter, 

Get. B. Put      Get. R. De Caluwé 

Voor eensluidend uittreksel, 
9180 Moerbeke, 28 januari 2014. 

De Secretaris,      De Burgemeester, 
 
 


