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BRUSSELS HOOFDSTEDELUK GE WEST 
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE

#019/17.12.2019/A/0051#

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad

Aanwezig Damien De Keyser, Gemeenteraadslid-Voorzitter ;
Benoît Cerexhe, Burgemeester ;
Caroline Lhoir, Alexandre Pirson, Françoise de Callatay-Herbiet, Antoine Bertrand, Carine Kolchory, 
Dominique Harmel, Raphaël van Breugel, Helmut De Vos, Schepenen ;
Willem Draps, Anne-Charlotte d'Ursel, Caria Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, Tanguy 
Verheyen, Aymeric de Lamotte, Christophe De Beukelaer, Georges Dallemagne, Cécile Vainsel, 
Catherine Bruggeman, Etienne Dujardin, Laurent de Spirlet, Marie Cruysmans, Muriel Godhaird, 
Jonathan de Patoul, Anne Delvaux de Fenffe, Juliette Siaens-Mahieu, Christiane Mekongo Ananga, 
Cathy Vaessen, Michel Naets, Gerarda Postelmans, Sophie Busson, Gemeenteraadsleden ;
Florence van Lamsweerde, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd Philippe van Cranem, Olivia Casterman, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 17.12.19

#Onderwerp : GR - Reglement betreffende de toekenning van een prenne voor het plaatsen van een 
terugslagklep op de aansluiting aan het openbaar rioleringsnetwerk - Verlenging#

Openbare zitting 

DE RAAD,
Gelet op het reglement betreffende de toekenning van een premie voor het plaatsen van een terugslagklep op de 
aansluiting aan het openbare rioleringsnetwerk, gestemd door de Gemeenteraad in zitting van 20.12.2016, 
verbindend geworden op datum van 26.12.2016, toepasselijk voor de période van 01.01.2017 tôt 31.12.2019 ; 
Overwegende dat het openbare rioleringsnetwerk in sommige omstandigheden en in sommige wijken het totaal 
volume van het regenwater niet kan opslorpen ; dat dit gebrek overstromingen in de kelders van sommige 
gebouwen tôt gevolg kan hebben ;
Overwegende dat het plaatsen van terugslagkleppen op de aansluiting van het openbaar rioleringsnetwerk toelaat 
overstromingen in de kelders van sommige gebouwen tegen te gaan ;
Overwegende dat het beheer van het openbaar rioleringsnetwerk aan de C.V.B.A. VTVAQUA Brusselse 
intercommunale voor waterdistributie en -sanering toevertrouwd werd ; dat deze het plaatsen van 
terugslagkleppen op de aansluiting aan het openbare rioleringsnetwerk niet ten hare laste neemt ;
Gelet op het feit dat de gemeente de inwoners wenst te helpen in hun strijd tegen de overstromingen ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT het reglement betreffende de toekenning van een premie voor het plaatsen van een terugslagklep op de 
aansluiting aan het openbaar rioleringsnetwerk als volgt te verlengen :
Artikel 1.-
Voor de toepassing van huidig reglement dient men te verstaan onder "aanvrager" : de natuurlijke of 
rechtspers(o)on(en) of de medeëigenaar(s) die de natuurlijke of rechtspersonen op naam van dewelke de 
onroerende voorheffing wordt ingekohierd groepeert.
Artikel 2.-
Binnen de beperkingen van de begrotingskredieten goedgekeurd door de toezichthoudende overheid wordt een 
premie toegekend aan de aanvrager die een terugslagklep plaatst op zijn aansluiting aan het openbare 
rioleringnetwerk.
Artikel 3.-
Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op 50 % van het bedrag van de factuur met een maximum van
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500,00 EUR per plaatsing.
Artikel 4.-
De premie wordt achteraf toegekend mits het voorleggen van :

• het bewijs van hoedanigheid als aanvrager ;
• de kopie van de factuur van het plaatsen en het bewijs van de betaling ;
• een fotografisch verslag van het uitvoeren van de werken.

Artikel 5.-
De terugslagklep dient geplaatst te worden in de achteruitbouwzone of bij gebrek hieraan in de kelder. Het 
plaatsen in het voetpad kan niet gebeuren zonder voorafgaand akkoord van de technische diensten van de 
gemeente en de C.V.B.A. VTVAQUA.
Artikel 6.-
Huidig reglement is toepasselijk voor de période van 01.01.2020 tôt 31.12.2025.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
33 stemmers : 33 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, De Voorzitter,
(g) Florence van Lamsweerde (g) Damien De Keyser

#019/17.12.2019/A/0051#

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
Sint-Pieters-Woluwe, 30 december 2019

De Gemeentesecretaris,
Voor de Burgemeester : 

De afgevaardigde Schepen,

Gememteraad -17.12.2019 - Uittrelcsel van dossier 50168 2/2


