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Wie in Frankrijk een bestaand huis koopt, kan voor de vervanging 
van de “fosse septique” in aanmerking komen voor financiële 

steun. Zo wordt de koop van die woning aantrekkelijk. 
 
 
 
 

De voordelen zijn duidelijk: 
● financiële hulp ● meer gebruiksgemak ●  

 ● meerwaarde van de woning ● 
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FINANCIELE HULP BIJ VERVANGING VAN DE FOSSE SEPTIQUE 
 

 
Eigenaren die de vervanging van een oud en afgekeurd systeem met septictank door een bedrijf 
laten uitvoeren, kunnen o.a. profiteren van: 
• hulp die wordt geboden door het Nationaal Agentschap voor de Verbetering van de Habitat 

(ANAH), zolang ze voldoen aan de voorwaarden voor toewijzing; 
• het verlaagde btw-tarief (10%) onder voorwaarden; 
• een lening van het Kinderbijslagfonds CAF of een pensioenfonds. 

 
Voor meer informatie over het de vormen van steun, de voorwaarden en wie ervan kunnen 
profiteren, zie ook: 
• anah.fr 
• territoires.gouv.fr 
• impots.gouv.fr 
• caf.fr 
• vosdroits.service-public.fr 
 
 

De renteloze éco-PTZ-lening 
 

 
Huiseigenaren kunnen ook profiteren van de renteloze éco-PTZ-lening, volgens de voorwaarden om 
in aanmerking te komen, voor werkzaamheden met betrekking tot de rehabilitatie van niet-
collectieve sanitaire systemen die geen energie verbruiken (financiële wet nr. 2008-1425 van 27 
december 2008). 
 
Vragen over de renteloze lening (ANC Éco-PTZ) : 
• Wie kan profiteren van de renteloze Eco-lening?    (Eco-prêt à taux zéro, of éco-PTZ) 
• Wat is het bedrag van deze specifieke ANC renteloze lening? 
• Hoe lang loopt deze renteloze ANC-Eco-lening? 
• Wat mag orden gefinancierd met de renteloze ANC-Eco-lening? 
• Welke systemen komen in aanmerking? 
• Wie zijn de partnerbanken? 
• Wat zijn de te volgen stappen? 
• Waar kan ik de formulieren krijgen? 
• Kan de ANC-specifieke nultarief-Ecolening worden gecombineerd met de nultarief-ecolening 

voor het verbeteren van de energieprestatie van woningen? 
• Kan de specifieke ANC Zero Rate Eco Lening worden gecombineerd met andere steun voor de 

sanering van niet-collectieve sanitaire voorzieningen? 
 
Wie kan profiteren van de nultarief Eco-lening? 
Alleen hoofdwoningen die vóór 1 januari 1990 zijn gebouwd, komen voor deze regeling in 
aanmerking, ongeacht of zij worden bewoond door de eigenaar, de huurder, vrije bewoners of mede-
eigenaars, in Europees Frankrijk of in het buitenland. 
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Wat is het bedrag van de specifieke ANC nulrente Eco-lening? 
De renteloze ecolening is gemaximeerd op 10.000 euro voor de sanering van niet-collectieve 
rioolstelsels die geen energie verbruiken, en kan zo nodig worden gecombineerd met andere steun 
van de plaatselijke overheid. 
Het wordt toegekend zonder inkomenstoets. 
De werkzaamheden moeten binnen twee jaar na de toekenning van de lening zijn voltooid. 
 
Hoe lang loopt de renteloze Eco-lening? 
De aflossingsperiode voor de ANC-specifieke ecolening is 10 jaar. Het kan worden teruggebracht tot 
een minimum van 3 jaar. 
 
Wat financiert de ANC-specifieke eco-lening met nultarief? 
De specifieke rentelzez ANC eco-lening financiert: 
• de levering en installatie van energievrije installaties (met inachtneming van de precieze 

technische voorschriften die in de geldende regelgeving zijn vastgelegd) 
• de kosten van het projectbeheer (architect, ontwerpbureau, enz.) 
• eventuele verzekeringskosten 
• alle onvermijdelijk noodzakelijke bijbehorende werkzaamheden (grondwerken die nodig zijn voor 

de uitvoering van de werkzaamheden, werkzaamheden om de externe rioolnetten aan te passen, 
herstel van het onroerend goed na aantasting als gevolg van de werkzaamheden, wijziging of 
installatie van externe statische ventilatiesystemen om de beluchting van de inrichtingen van de 
installatie te verzekeren) 

 
Welke systemen komen in aanmerking? 
In aanmerking komende apparaten moeten aan twee cumulatieve eisen voldoen: 
• ze mogen geen energie verbruiken 
• ze moeten voldoen aan de technische eisen die zijn omschreven in toepassing van artikel R.2224-

17 van de algemene code voor plaatselijke overheden. Het gaat bij voorbeeld om systemen 
waarbij een put wordt gecombineerd met een uitvloeisysteem waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de aanwezige grond (b.v. gedraineerde sleuf) of van gereconstitueerde grond (gedraineerde 
en ongedraineerde zandfilters of zeolietfilters). 
Opgelet: voor de werking van een apparaat dat geen energie verbruikt, kan het soms nodig zijn, 
stroomopwaarts, een opvoerpomp te installeren in verband met de helling van het terrein. In dit 
geval komt dit apparaat in aanmerking voor de renteloze ANC-écolening. De door de pomp 
gemaakte kosten zijn echter niet subsidiabel en mogen derhalve niet in de ramingen of facturen 
worden opgenomen. 

 
Wie zijn de partnerbanken? 
Alleen banken die een overeenkomst met de Staat hebben ondertekend, zullen de ecolening tegen 
nultarief kunnen verdelen. In de praktijk zijn dit alle grote banken, maar controleer dit vooraf! 
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Wat zijn de te volgen stappen? 
1. Verkrijg de specifieke ANC eco-lening formulieren (vaak via de SPANC of de bank verkrijgbaar). 
2. Stel vast welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met het gekozen bedrijf (voor de 

renovatie van niet-collectieve sanitaire systemen is het niet nodig een beroep te doen op een 
RGE-gediplomeerde vakman); 

3. Laat het gekozen bedrijf of de vakman een standaard "bestek"-formulier invullen; 
4. Laat dit formulier completeren door het SPANC, die controleert of het project voldoet aan de 

technische voorschriften die zijn vastgesteld in toepassing van artikel R.2224-17 van het 
algemeen gemeentewetboek en of het geen energie verbruikt; 

5. Ga naar een van de partnerbanken met het ingevulde "schatting"-formulier, de bijbehorende 
schattingen en de gevraagde documenten; 

6. Wacht op het akkoord van de bank, die het dossier, zoals voor elke kredietaanvraag, zal hebben 
onderzocht op grond van de vroegere schuldenlast van de aanvrager en zijn aflossingscapaciteit; 

7. Zodra de lening is toegekend, voert u de werkzaamheden uit binnen twee jaar na de datum van 
goedkeuring van de lening; (let op: vaak eist de SPANC een termijn van max. 1 jaar) 

8. Na afloop van de werkzaamheden dient u de bank het standaardformulier "facturen" toe te 
sturen, dat naar behoren is ingevuld (met name door de vakmensen en de SPANC), alsmede de 
vereffende facturen, ter staving van de goede uitvoering van de werkzaamheden en de naleving 
van de subsidiabiliteitsvoorwaarden. 

 
Waar kan ik de formulieren krijgen? 
Deze formulieren kunnen ook worden verkregen bij de partnerbanken of de SPANC. 
 
Kan deze renteloze ANC-Ecolening worden gecombineerd met de nultarief-ecolening voor het 
verbeteren van de energieprestatie van woningen? 
De twee ecoleningen kunnen niet worden gecombineerd. Anderzijds kan de specifieke ecolening 
tegen nultarief voor warm water voor huishoudelijk gebruik worden gecombineerd met het 
belastingkrediet voor de energietransitie voor werkzaamheden ter verbetering van de 
energieprestatie, mits aan de middelenvoorwaarden wordt voldaan. 
 
Kan de specifieke ANC-Ecolening worden gecombineerd met andere steun voor de sanering van niet-
collectieve sanitaire voorzieningen? 
Ja, voor de rehabilitatie van een niet-collectieve sanitaire installatie is het mogelijk te profiteren van: 
1. subsidies van het Nationaal Agentschap voor Woningverbetering (ANAH), afhankelijk van 

inkomensvoorwaarden 
2. leningen van de CAF en pensioenfondsen, onder voorwaarden 
3. de toepassing van een verlaagd BTW-tarief (10%), indien het huis meer dan twee jaar oud is 
4. de mogelijkheid voor de betrokken gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsstructuren 

om deze werkzaamheden op verzoek van particulieren op zich te nemen, zodat zij in aanmerking 
kunnen komen voor subsidies van de departementale raden en waterbeheermaatschappijen. 

Deze verschillende maatregelen kunnen worden gecombineerd met de specifieke ANC-ecolening 
tegen nultarief. 
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Aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’habitat) 
 

 
De ANAH biedt subsidies aan voor het herstel en de verbetering van woningen. 
 
Het besluit wordt op lokaal niveau genomen, overeenkomstig de lokale richtlijnen en budgetten van 
elk agentschap. Het is belangrijk te weten dat de ANAH geen prioriteit geeft aan sanitaire 
voorzieningen. 
 

 
In principe zijn de ANAH-subsidies bestemd voor eigenaars van een hoofdverblijfplaats die meer 
dan 15 jaar geleden is gebouwd en waarvan de werkzaamheden minimaal 1.500 euro bedragen, 
met dien verstande dat de middelen van de eigenaars een bepaalde drempel niet mogen 
overschrijden. 
 
Neem contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger om te informeren naar de mogelijkheden. 
 

 
 
ANAH biedt een subsidie van maximaal 50% van de kosten van de werkzaamheden. Voor het 
verkrijgen van deze steun gelden voorwaarden. De steun wordt toegekend als aanvulling op de 
steun van het wateragentschap in uw regio. Het maximumbedrag dat kan worden gesubsidieerd is 
50.000 euro voor de renovatie van uw woning. Voor niet-collectieve sanitaire voorzieningen heeft 
de steun alleen betrekking op de sanering van uw installatie (en niet op de installatie van een 
systeem voor nieuwe woningen). 
 

 
 

Aides de la CAF (Caisse d’Allocation Familiale) 
 

 
Het CAF biedt een lening voor woningverbetering. 
 
De woning moet een hoofdverblijfplaats zijn en u moet al een CAF-uitkering ontvangen (met 
uitzondering van individuele huisvestingssteun, toelage voor gehandicapte volwassenen en 
huisvestingstoelage voor personen zonder kinderen). 
 

 
Deze lening van 1% rente is over 3 jaar terug te betalen. 
Neem contact op met uw plaatselijke CAF om te informeren naar de voorwaarden voor hulp bij 
het op peil brengen van uw septische put tot de normen van 2022. 
 

 
 
Caisse d'Allocations Familiales (CAF): De CAF biedt het "prêt à l'amélioration de l'habitat (Pah)" aan 
voor ontvangers van een gezinsbijslag. Het maximumbedrag is ongeveer 1000 euro. De rentevoet 
bedraagt 1% en moet worden terugbetaald over een periode van maximaal 3 jaar. 
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Taux de TVA réduit à 10% sur certains travaux 
 

 
Een verlaagd BTW-tarief van 10% wordt toegepast voor de sanering van de installatie bij woningen 
ouder dan 2 jaar, in plaats van het normale tarief van 20%. 
 
Dit geldt zowel voor modernisering van de installatie maar ook voor onderhoudswerkzaamheden 
(zoals legen en schoonmaken) aan arbeid en installaties.  
 
De voorwaarden voor de toepassing van het intermediaire BTW-tarief van 10% zijn zeer specifiek: 

• de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkend bedrijf 
• de woning moet meer dan 2 jaar geleden gebouwd zijn 
• voorbehouden voor verbeterings- en ombouwwerkzaamheden aan bestaande installaties 

 
Alle niet-collectieve afvalwaterzuiveringssystemen komen in aanmerking voor dit verlaagde BTW-
tarief.  
 
U dient de toepassing van dit tarief te bevestigen door het formulier in te vullen, te dateren en te 
ondertekenen. 
 
Dit certificaat moet aan elke dienstverlener worden overhandigd, indien er meerdere op de 
bouwplaats werkzaam zijn, voordat de werkzaamheden worden gefactureerd. In geval van 
belastingcontrole zal de administratie om een verklaring vragen. 
 

 
Standaardtarief voor doe-het-zelfwerk 
Indien de particulier besluit de apparatuur zelf aan te kopen en door een bedrijf te laten 
installeren, wordt het standaardtarief van 20% toegepast op de apparatuur, alleen de 
arbeidskosten voor de installatie komen in aanmerking voor het lage TVA-tarief (10%). 
 

 
 
Direction générale des finances publiques: dit is een indirecte steun, aangezien hij gebaseerd is op 
het BTW-bedrag. Voor woningen die meer dan 2 jaar oud zijn, geldt een verlaagd BTW-tarief van 
10%. Deze BTW-verlaging is niet automatisch: de eigenaar van het onroerend goed moet een 
formulier invullen om voor dit verlaagde tarief in aanmerking te komen en dit vóór de uitvoering 
van de werkzaamheden aan de verantwoordelijke vakman toezenden. (meer informatie over het 
BTW-tarief van 10%). 
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L’Éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ) 
 

 
Septische tanks die geen energie verbruiken, kunnen in aanmerking komen voor de ecolening tegen 
nultarief voor ANC. Het gaat dus vooral om fyto-zuiveringssystemen en de zeldzame niet-elektrische 
microstations. 
 
De ecolening tegen nultarief is bestemd voor eigenaars van hoofdwoningen die vóór 1 januari 1990 
zijn gebouwd en die thans worden bewoond of binnen zes maanden na voltooiing van de 
werkzaamheden zullen worden bewoond. 
 
De werkzaamheden moeten worden voltooid binnen 2 jaar nadat het leningsaanbod is gedaan.  
 
Twee belangrijke voorwaarden: 
• de septische tank of een ander ANC mag geen energie verbruiken (de aanwezigheid van een 

opvoerpomp is geen probleem) 
• Het moet voldoen aan de technische eisen van artikel R 2224-17 van de Code général des 

collectivités territoriales en het decreet van 9 september 2009, gewijzigd bij het decreet van 7 
maart 2012. De Eco-PTZ is gemaximeerd op 10.000 euro aan rentevrije lening. De 
aflossingsperiode kan worden gespreid over 15 jaar. 

 
De kredietinstellingen die een overeenkomst met de staat hebben ondertekend zijn vrijwel alle grote 
banken. Controleer dit echter vooraf! 
 

 
Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Énergie (ADEME): het agentschap biedt, onder 
bepaalde voorwaarden, de ecolening ZERO-rente aan voor de renovatie van uw niet-collectieve 
rioleringssysteem. Het maximumbedrag van de lening voor dit soort uniek werk is 10.000 euro. De 
terugbetalingsperiode is variabel en varieert tussen 3 en 10 jaar. 
 

 
 
 

Aides financières de l’Agence de l’Eau 
 

 
Sommige wateragentschappen bieden financiële steun, onder bepaalde voorwaarden. Het bedrag en 
het doel van de subsidies zijn afhankelijk van de plaatselijke instanties. 

 
 
 
 

Agence de l’eau: 
Wateragentschap: er zijn zes wateragentschappen in heel Frankrijk. De voorwaarden en bedragen 
zijn specifiek voor elk agentschap en wij raden u aan contact op te nemen met uw gemeentehuis 
om de details te kennen. Zo biedt het Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse financiële steun 
tot 3.000 euro per installatie. Het wordt alleen aan de eindgebruiker toegekend in het kader van 
een gegroepeerd rehabilitatieproject in uw stad. 
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Caisses de retraite 
 

 
Een aantal pensioenfondsen biedt steun of subsidies voor aanpassings-, renovatie- of 
inrichtingswerkzaamheden in hoofdwoningen. Elk pensioenfonds past een andere schaal toe op 
verschillende werken. Neem rechtstreeks contact op met uw pensioenfonds. 

 
 
 

Les collectivités locales 
 

 
Lokale overheden. 
Zij verstrekken soms ook leningen of subsidies, geval per geval. 
 

Conseil départemental: 
Departementale raad: Sommige departementale raden bieden huiseigenaren rechtstreekse steun 
voor de sanering van hun afvalwaterzuiveringssysteem. In de meeste gevallen gaat het echter om 
indirecte financiële steun, aangezien deze wordt doorgegeven aan uw gemeente. De voorwaarden 
en bedragen verschillen per departementale raad, dus informeer bij uw gemeente voor meer 
informatie. 
 

 
 
Collectivités (communautés de communes, d’agglomération) : 
Plaatselijke overheden (gemeenten, agglomeraties): net als de departementale raden bieden 
sommige plaatselijke overheden steun aan voor de sanering van niet-collectieve 
saneringssystemen. De openbare dienst voor niet-collectieve sanering (SPANC) van uw stadhuis of 
gemeente is uw belangrijkste contactpersoon voor het verkrijgen van deze hulp. 
 

 
 
  

 
Caisse des retraites: deze steun wordt alleen toegekend voor renovatiewerkzaamheden aan de 
hoofdwoning (vergeet dus de tweede woningen). U kunt van deze subsidie profiteren als u een 
pensioen uit de algemene regeling ontvangt. Het bedrag van de subsidie wordt berekend op basis 
van het totale bedrag van de renovatiewerkzaamheden en het inkomen en het pensioenniveau 
van de eigenaar. Er is echter een plafond vastgesteld op 3.500 euro. 
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Le SPANC 
 
De SPANC is belast met de zonering van de sanering en de controle daarop, per grondgebied. 
 
Het zijn de gemeenten of groeperingen van gemeenten die een SPANC oprichten, dat tot taak heeft 

• particulieren adviseren en bijstaan bij het opzetten van hun niet-collectieve sanitaire installatie 
• om niet-collectieve zuiveringsinstallaties te controleren 
• de saneringsheffing innen 

In het kader van een bouwvergunning of een renovatie controleert het SPANC het ontwerp en 
vervolgens de uitvoering van de niet-collectieve saneringswerken. 
 
Na een eerste diagnose, en de eventuele aanpassing naar de normen, zal ten minste om de 10 jaar een 
controlebezoek plaatsvinden om de goede werking en het onderhoud van de sanitaire installaties te 
controleren. 
 
NB: Het SPANC komt ook tussenbeide om een diagnose te stellen bij de verkoop van een onroerend 
goed. 
 
https://www.fosseseptique.net/aides-fosse-septique/ 
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