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Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. MAYEUR, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. HARICHE,
Mme mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. AMPE, M. dhr.
EL KTIBI, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, M. dhr. EL HAMMOUDI, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr.
NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr. NAGY, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. TEMIZ,
Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. SMET, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. LEMAITRE, M. dhr. AMAND, Mme mevr.
VIVIER, M. dhr. DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, M. dhr. WEYTSMAN, M. dhr. ZIAN, Mme mevr.
DERBAKI SBAÏ, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme mevr. MOUSSAOUI, Mme mevr. DEBAETS,
M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. ABBAD, M. dhr.
FRANÇOIS, Mme mevr. PERAITA, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de
la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Milieupremies.- Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de
aankoop van een regenwatercollector.- Buitengewone begroting 2015.

De Gemeenteraad,
Gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen;

Overwegende:
Dat voor veel toepassingen regenwater een zeer aantrekkelijke alternatief voor leidingwater is; het heeft voordelen op
economisch en ecologisch vlak (beperking van het gebruik van drinkbaar water en van de hoeveelheid
onderhoudsproducten, verbetering van de globale hydrologische balans in de stedelijke omgeving en bijdrage tot de
strijd tegen overstromingen);
Dat het nodig is de burgers aan te moedigen om gebruik te maken van regenwater voor toepassingen waarvoor
drinkwater niet noodzakelijk is zoals het besproeien van de tuin, de planten, het onderhoud, het schoonmaken van de
vloer, de wagen, het gereedschap.
Overwegende de gemeentelijke premie die sinds 2006 toegekend wordt voor de plaatsing, herstelling of vervanging van
een regenwatertank van minstens 2.000 liter en verplicht aangesloten op minsten één waterspoeling van een toilet;
Dat in vergelijking met dergelijk systeem een regenwater collector, met name elk recipiënt dat aangesloten is op een
waterafvoerbuis en bestemd is voor het verzamelen en/of opslaan van regenwater, afkomstig van een dak, het voordeel
biedt gemakkelijk geplaatst te worden en geen tussenkomst van een vakman vereist; bovendien is deze gemakkelijk te
demonteren en te verplaatsen en kan deze dus geplaatst woorden door een huurder;
Dat, bestemd zijnde van huishoudens, deze premie ook aan andere begunstigden kan toegekend worden in het kader van
burgerinitiatieven (bij voorbeeld collectieve moestuinen), als afwijking op het reglement en mits gemotiveerde
aanvraag;
Dat de toekenningsmodaliteiten voor de premie gedetailleerd beschreven zijn in het reglement “Regenwatercollector”
waarvan de tekst hieronder volgt;
Dat net als de andere milieupremies toegekend door de Stad Brussel, de premie-aanvragen zullen ingediend worden bij
de cel Milieuraadgeving voor controle van hun conformiteit en daarna ter goedkeuring en vereffening aan het College
zullen voorgelegd worden;
Gelet dat voor alle door de Stad toegekende milieupremies een bedrag van 20.000,00 EUR voorzien wordt op artikel
87906/52251 (Milieu – Investeringssubsidies in kapitaal aan gezinnen) van de buitengewone begroting 2015;
Overwegende de toekenningsmodaliteiten voor de premie gedetailleerd beschreven in het reglement
“Regenwatercollector” waarvan de tekst hierna volgt;

Op voorstel van het College van Burgmeester en Schepenen,

Beslist :
Artikel 1: Het principe van de toekenning van een gemeentelijke premie, onder de vorm van een investeringssubsidie in
kapitaal aan de gezinnen, voor de aankoop van een regenwatercollector, is aangenomen.
Artikel 2 : Het reglement betreffende de toekenning van de premie “Regenwatercollector” waarvan de tekst hierna
volgt, is aangenomen.
Artikel 3 : De globale uitgave van 20.000,00 EUR dat voorzien werd voor het geheel van de milieupremies toegekend
door de Stad op het artikel 87906/52251 (Milieu – Investeringssubsidies in kapitaal aan gezinnen) van de buitengewone
begroting 2015, is aangenomen.
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Artikel 4 : De financiering van de uitgave waarvan sprake in artikel 3 door een lening, is aangenomen.

********************************************

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE
AANKOOP VAN EEN REGENWATERCOLLECTOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1:
Binnen de perken van het huidige reglement en van de beschikbare begrotingskredieten, kent de Stad Brussel een
premie toe voor de aankoop van een regenwatercollector om aan te sluiten op een waterafvoerbuis.

Artikel 2:
Voor de toepassing van het huidige reglement verstaat men onder “regenwatercollector” elk recipiënt (ton, vat…) met
een capaciteit van minimum 150 liter en maximum 500 liter dat bestemd is voor het verzamelen en/of opslaan van
regenwater afkomstig van een dak. Dit recipiënt moet worden voorzien van een deksel, een overloopsysteem, een kraan
en moet aangesloten worden op een afvoerbuis.

Artikel 3:
Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op 75% van de aankoopprijs van de regenwatercollector met
een maximum van 100,00 EUR per collector en per huishouden. Toebehoren zoals voetstuk, overloop, kraan,
aansluitstuk… komen niet in aanmerking voor de berekening van het bedrag van de premie
Eén enkele premie wordt toegekend per onroerend goed, per periode van vijf jaar. Wanneer een natuurlijke of
rechtspersoon een vat op meerdere eigendommen wenst te installeren, wordt een premie toegekend voor elk van deze
installaties, met een maximum van vier premies per jaar.

Artikel 4:
De premie wordt toegekend voor onroerend goed bestemd voor huisvesting gelegen op het grondgebied van de Stad
Brussel.
De regenwatercollector moet altijd op de grond van het perceel worden geplaatst en niet op een balkon, een terras, een
dak of op enig ander element op hoogte. Hij zal niet op de openbare weg noch aan de voorgevel worden geplaatst en
mag niet zichtbaar zijn vanop de openbare weg.
De premie wordt toegekend aan de natuurlijke of rechtspersoon die de investering heeft gedaan, ongeacht deze
eigenaar, huurder, vruchtgebruiker of erfpachter is van het goed waarop de installatie betrekking heeft en die zich ertoe
verbindt het zo verzamelde water te gebruiken voor het besproeien van de tuin, de planten, het onderhoud, het
schoonmaken van de vloer, de wagen, het gereedschap...

Artikel 5:
De premie-aanvraag gebeurt schriftelijk bij de administratie van de Stad Brussel met behulp van het daartoe bestemde
formulier, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend. Bij de aanvraag wordt het bewijs van aankoop van de
regenwatercollector gevoegd (factuur of origineel kassaticket).
Op straffe van niet-ontvankelijkheid van de aanvraag dienen het formulier en de bij te voegen documenten toekomen op
de administratie vóór 1 december van het lopende jaar, en uiterlijk binnen twee kalendermaanden na de datum van
aankoop van de regenwatercollector.

Artikel 6:
De gemeentelijke premie zal na onderzoek van het aanvraagdossier en de beslissing van het College van Burgemeester
en Schepenen worden betaald. Bij uitblijven van een antwoord binnen een termijn van één jaar vanaf de datum van
ontvangst van de aanvraag door de Stad, zal de premie als geweigerd worden beschouwd.

Artikel 7:
De persoon die de premie aanvraagt voor de aankoop van een regenwatercollector, aangesloten op een afvoerbuis van
zijn gebouw, laat de Stad Brussel toe om ter plaatse de nodige controles uit te voeren.
Het bezoek mag slechts plaatsvinden nadat de begunstigde ten minste 10 dagen tevoren schriftelijk op de hoogte
gebracht werd.

Artikel 8:
Het College kan, mits gemotiveerde aanvraag, afwijkingen toestaan op de bepalingen van dit reglement, meer bepaald
in het kader van burgerinitiatieven zoals bij voorbeeld voor percelen die werden toegewezen aan collectieve
moestuinen. Dit voor zover niet afgeweken wordt van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de
toekenning en de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 9:
Het huidige reglement is van toepassing vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief.

Aldus beraadslaagd in zitting van 20/04/2015
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Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Yvan Mayeur (s)

Bijlagen:
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