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Gemeente Berlaar – Subsidiereglement afkoppeling van de hemelwaterafvoer 
van het rioleringsnet  
 
Dit subsidiereglement werd opgemaakt als compensatiemaatregel voor het uitvoeren van werken voor 
het volledig afkoppelen van de regenwaterafvoeren op privéterrein, naar aanleiding van de aanleg van 
gescheiden riolering op openbaar domein. 
Deze afkoppeling van het hemelwater van de gewone of gescheiden riolering verlaagt de druk op het 
gemeentelijk rioleringsstelsel en dus ook de kans op mogelijke overstromingen en overstortingen op 
waterlopen. 
Dit subsidiereglement vormt een aanvulling op de subsidie die kan aangevraagd worden bij 
rioolbeheerder Pidpa en werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 september 2018. 

Art. 1 - Definities 
Voor de toepassing van de premieregeling voor de aanleg van een afkoppeling van de hemelwaterafvoer 
van de openbare riolering gelden volgende definities: 
 
− Dakoppervlak: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak; 
− Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater; 
− Hemelwaterput = hemelwatertank = hemelwaterreservoir: reservoir voor het opvangen en 

stockeren van hemelwater; 
− Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van: 

− normale huishoudelijke activiteiten; 
− sanitaire installaties; 
− keukens; 
− het reinigen van gebouwen, woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt 

gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, 
onderwijsinstellingen met of zonder internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar 
niet besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, restaurants, 
drankgelegenheden, kapsalons; 

− Bestaande woning: woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen voor de 
inwerkingtreding van dit reglement. 

− Openbare riolering: het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels dat bestemd is voor 
het opvangen en transporteren van afvalwater en/of hemelwater en dat in principe gelegen is op het 
openbare domein; 

− Gescheiden openbare riolering: een openbare riolering die bestaat uit een gescheiden leidingnet 
voor afvalwater en hemelwater (DWA en RWA); 

− DWA-leidingen: onderdeel van het gescheiden rioleringsstelsel dat bestemd is voor het ontvangen 
en transporteren van huishoudelijk afvalwater (Droog-Weer-Afvoer-leiding); 

− RWA-leidingen: onderdeel van het gescheiden rioleringsstelsel dat bestemd is voor het ontvangen 
en transporteren van hemelwater (Regen-Weer-Afvoer-leiding); 

− Gewone oppervlaktewateren: alle oppervlaktewateren met uitzondering van de kunstmatige 
afvoerwegen voor hemelwater en de openluchtgreppels behorend tot de openbare riolering; 



  p. 2 / 5 

− Kunstmatige afvoerweg van hemelwater: de greppels, grachten, duikers en leidingen bestemd voor 
het afvoeren van hemelwater, bodemwater, grondwater, bemalingswater en desgevallend ook 
afvalwater, behandelend conform de van toepassing zijnde wetgeving; 

− Infiltratievoorziening: infiltratiebed, zink- of besterfput, drainagebuizen of een specifieke technische 
ingreep voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem op eigen terrein; 

− Verharde oppervlakte: oppervlakte voorzien van ondoorlatend materiaal. 
− Centraal gebied: gebied waar reeds riolering is aangelegd, gemengd of gescheiden. 
− Groene cluster: gebied waar er nog geen riolering aanwezig is, maar waar de lozing van DWA en 

RWA gebeurt in (ingebuisde) grachten. 

Art. 2 -  
De gemeente Berlaar voorziet bij het aanleggen van een gescheiden stelsel in de straat en binnen de 
perken van de jaarlijkse investeringskredieten een tussenkomst voor het realiseren van een afkoppeling 
van de hemelwaterafvoer van de openbare riolering. 
Het premiebedrag is afhankelijk van de mogelijkheid tot premie bij rioolbeheerder Pidpa. 

Art. 3 - Toekenningsvoorwaarden voor de premie. 
De aanvraag dient te voldoen aan volgende voorwaarden: 
a) Een volledig en correct ingediend aanvraagdossier (aanvraag en bijlagen). 
b) De aanvraag dient te gebeuren door de eigenaar of de bewoner in akkoord met de eigenaar. 
c) De afkoppelingswerken worden uitgevoerd: 

− ofwel door de eigenaar/bewoner volgens het door de gemeente goedgekeurd ontwerpplan 
opgesteld door de door hen aangestelde afkoppelingsdeskundige. 

− ofwel door de aannemer die werd aangesteld door de gemeente en de werken uitvoert in 
opdracht en voor rekening van de gemeente. 

d) De bestaande woning/appartementsblok heeft een stedenbouwkundige vergunning verkregen 
zonder de verplichting om het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren. 

e) Er kan enkel een premie verkregen worden bij een optimale afkoppeling van RWA en DWA. 
 
De gerealiseerde afkoppeling van het hemelwater moet voldoen aan volgende voorwaarden: 
a) de optimale afkoppeling van de dakoppervlakte en verharde oppervlakte vastgesteld door de 

Vlaamse Milieumaatschappij afhankelijk van de soort bebouwing: 
− open bebouwing: volledige afkoppeling 
− halfopen bebouwing zonder garage/bebouwing in zijtuinstrook: volledige afkoppeling 
− halfopen bebouwing met garage/bebouwing in zijtuinstrook: volledige afkoppeling 
− gesloten bebouwing: minimale afkoppeling voorste dakvlak 
− vrijstaande appartementsblokken: volledige afkoppeling 
− vrijstaande appartementsblokken met bebouwing in beide zijtuinstroken: volledige afkoppeling 
− appartementsblokken tussen gesloten bebouwing: minimale afkoppeling van het voorste 

dakvlak. 
b) Het hemelwater dient in volgorde van voorkeur naar een hemelwaterinstallatie voor hergebruik, 

infiltratievoorziening, kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, oppervlaktewater of RWA-leiding 
afgeleid te worden. 
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c) Een overloop dient te worden aangesloten op een infiltratievoorziening, kunstmatige afvoerweg 
voor hemelwater, oppervlaktewater of RWA-leiding. 

d) Een inspectieput op privaat domein, ter hoogte van de rooilijn. 
e) Indien de gemeente voor een project of gebied een afkoppelingsdeskundige (een 

begeleidende/adviserende expert) heeft aangeduid, dient hiervan verplicht gebruik gemaakt te 
worden. 

Art. 4 -  Kosten ten laste van eigenaar/bewoner 
Alle kosten voor de optimale afkoppeling van het hemelwater tot aan de rooilijn boven het vastgestelde 
maximale premiebedrag van € 1300 (excl btw) zijn ten laste van de eigenaar/bewoner. 

Art. 5 -  Premiebedrag 

5.1 Het maximale premiebedrag 

Het maximale premiebedrag wordt vastgelegd op € 1300 (excl. BTW) voor percelen gelegen in centraal 
gebied. Indien er een premie verkregen kan worden bij rioolbeheerder Pidpa van € 530, wordt de 
maximale premie uitbetaald door het gemeentebestuur niet verlaagd met het bedrag van de premie van 
Pidpa.  
Dit artikel 5.1 is van toepassing op heel artikel 5. 

5.2 Werken uitgevoerd door de aannemer  

Indien de werken worden uitgevoerd door de aannemer, handelend in opdracht van de gemeente, 
wordt het premiebedrag vastgesteld op basis van de door de aannemer opgestelde factuur. 
Het premiebedrag is gelijk aan het bedrag van de door de aannemer opgestelde factuur, met een 
maximum van € 1300 (excl. BTW). 

5.3. Werken uitgevoerd door de eigenaar/bewoner 

Indien de werken worden uitgevoerd door de eigenaar/bewoner conform artikel 3, wordt het 
premiebedrag vastgesteld op basis van de raming opgemaakt door de afkoppelingsdeskundige. 
 
Indien het oorspronkelijke ramingsbedrag hoger ligt dan € 1300, en de effectieve kostprijs van de werken 
ligt lager dan € 1300 doordat de werken door de eigenaar/bewoner zelf worden uitgevoerd, bedraagt 
het premiebedrag € 1300. 
 
Indien zowel het oorspronkelijke ramingsbedrag als de effectieve kostprijs van de door de eigenaar 
uitgevoerde werken hoger ligt dan € 1300, wordt het premiebedrag vastgesteld op € 1300. 
 
Indien zowel het oorspronkelijke ramingsbedrag als de effectieve kostprijs van de door de 
eigenaar/bewoner uitgevoerde werken lager ligt dan € 1300, is de premie gelijk aan het oorspronkelijke 
ramingsbedrag 
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De premie is éénmalig per bestaande woning en wordt enkel voorzien indien de afkoppeling werd 
uitgevoerd uiterlijk voor de oplevering van het aangelegde gescheiden stelsel in de straat waar de 
bestaande woning gelegen is. 
Indien de afkoppeling niet werd uitgevoerd uiterlijk voor bovenvermeld tijdstip zijn alle kosten ten laste 
van de eigenaar/bewoner. 

Art. 6 - Cumuleerbaarheid 
Deze premie is cumuleerbaar met de premie voor het installeren van hemelwaterinstallaties of 
infiltratievoorzieningen voor wat betreft de onkosten die gepaard gaan met het gedeelte dat instaat voor 
de afvoer van de overloop van de hemelwaterinstallatie, infiltratievoorziening of combinatie van beide. 

Art. 7 - Verval van aanspraakrecht 
Voor die onderdelen van de afkoppeling van het hemelwater van de openbare riolering die door de 
gemeente of in opdracht van de gemeente door derden worden uitgevoerd of waarvan de onkosten 
door de gemeente worden gedragen of via een andere dan onder artikel 6 cumuleerbaar gestelde 
subsidie worden tegemoetgekomen, vervalt de mogelijkheid tot aanspraak op tussenkomst. 

Art. 8 - Aanvraagprocedure 
De aanvraag dient voor de uitvoering van de werken te worden ingediend bij de gemeente op het ter 
beschikking gesteld formulier met vermelding van: 

− -naam en adres van de aanvrager (en eigenaar van de woning) 
− -adres van het gebouw waarvoor de installatiesubsidie wordt aangevraagd 
− -rekeningnummer waarop de subsidie zal gestort worden 
− -kadastrale ligging 
− -ontwerpplan en kostenraming van de uit te voeren werken (opgesteld door 

afkoppelingsdeskundige indien aangesteld) 
− -aanwezigheid of planning van een hemelwaterinstallatie (+ aangesloten dakoppervlakte; 

dimensionering en hergebruikpunten) 
− -aanwezigheid of planning van infiltratievoorzieningen (+aangesloten en soort (verharde) 

oppervlakte, type van infiltratie en dimensionering) 
− -verklaring op eer dat het door de afkoppelingsadviseur opgestelde ontwerpplan zal worden 

uitgevoerd 
− -bijkomende goedkeuring van de (mede-)eigenaar indien andere dan aanvrager 
− -bewijs van onkosten na uitvoering der werken (kopie der facturen, na te sturen) 

 
Bij de aanvraag wordt een grondplan van de woning gevoegd met aanduiding van de hemelwaterput 
en/of infiltratievoorziening, de diverse leidingen en aansluitingspunten, ligging controleput en 
aanduiding van dakoppervlakten en/of verhardingen met een duidelijk onderscheid tussen de 
aangesloten en niet aangesloten oppervlakten. 

Art. 9 - Toekenning en uitbetaling 
Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de premie zal de gemeente of de door haar daartoe 
aangeduide instantie controleren dat aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt. 
Middels een collegiale beslissing zal de gemeente een subsidiebedrag toekennen. 
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Art. 10 -  
Indien uit deze controle blijkt dat de toekenningsvoorwaarden niet werden nageleefd of dat foutieve 
verklaringen werden afgelegd dan zal de premie niet worden toegekend en/of teruggeëist worden. 

Art. 11 - Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking op de gemeentelijke website en 
vervangt alle eerdere subsidiereglementen rond afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het 
rioleringsnet. 

Art. 12 - Uitvoering 
De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit 
subsidiereglement. Dit omvat de evaluatie van de aanvraagdossiers, het maken van overwegingen en het 
vaststellen en toekennen van de subsidiebedragen. 
 
 


	Art. 1 -  Definities
	Art. 2 -
	Art. 3 -  Toekenningsvoorwaarden voor de premie.
	Art. 4 -   Kosten ten laste van eigenaar/bewoner
	Art. 5 -   Premiebedrag
	5.1 Het maximale premiebedrag
	5.2 Werken uitgevoerd door de aannemer
	5.3. Werken uitgevoerd door de eigenaar/bewoner

	Art. 6 -  Cumuleerbaarheid
	Art. 7 -  Verval van aanspraakrecht
	Art. 8 -  Aanvraagprocedure
	Art. 9 -  Toekenning en uitbetaling
	Art. 10 -
	Art. 11 -  Inwerkingtreding
	Art. 12 -  Uitvoering

