
Subsidies voor afkoppeling van hemelwater voor privéwoningen en lokalen van verenigingen: verfijning reglement 
NIEUWE DOSSIERS 

- Een afkoppelingsdossier verloopt in verschillende stappen: 
1. De afkoppelingsdeskundige maakt een afkoppelingsstudie voor alle gebouwen binnen dit riodossier. De kosten hiervoor zijn ten 

laste van de stad voor alle gebouwen die verplicht hemelwater moeten afkoppelen (incl. bedrijven). Gesloten bebouwingen zijn 
hier meestal niet toe verplicht, zodat een afkoppelingsstudie voor gesloten bebouwingen vaak niet nodig is. 

2. De werken op privéterrein worden enkel gesubsidieerd voor privéwoningen en lokalen van verenigingen onder de hierna 
besproken voorwaarden. 

3. De verplichte keuring na afkoppeling gebeurt door een erkende keurder aangesteld en betaald door de stad voor de nieuwe en 
overgangsdossiers. Bij woningen die reeds verplicht moesten afkoppelen en laten keuren, maar geen attest kunnen voorleggen, 
zal de stad zelf laten keuren en de kosten verhalen op de eigenaar.  

- De subsidies worden beperkt tot het minimum om te voldoen aan de afkoppelingsplicht. De afkoppelingsdeskundige is verplicht om te 
starten met de meest economische oplossing en pas naar een duurdere mogelijkheid over te gaan indien de eerste optie technisch niet 
haalbaar is. Gewenste volgorde voor regenwater: hergebruik/infiltratie/buffering/afvoer. Indien de eigenaar toch een duurdere optie 
wenst, wordt de subsidie beperkt tot het forfaitaire bedrag voor de goedkoopste oplossing. 

- Werken op privéterrein in het kader van afkoppeling van woningen en lokalen van verenigingen (stap 2) worden gesubsidieerd op basis 
van volgende principes: 

 Uitvoering door aannemer 
stad 

Uitvoering door eigen aannemer Zelf uitvoeren 

Subsidie nieuw dossier 
 Populierenwijk 

 Pastoor Cop/Stepmanlaan 

 Vossekotstraat 

 Driekoningen 

 Iepenstraat 
 Tereken/Schoolstraat 

Max. 1500 EUR incl. BTW 
wordt betaald door de stad / 
Alles boven dit bedrag wordt 
teruggevorderd 

Factuurbedrag incl. BTW / maximum 
raming aannemer stad (incl. 6 % BTW) en 
max. 1500 EUR incl. BTW  

Forfaitaire kostprijs (*) / 
maximum 1500 EUR incl. 
BTW 

 
- Gesloten bebouwingen die niet wettelijk moeten afkoppelen maar dit vrijwillig doen krijgen subsidie, maar enkel een forfaitair bedrag voor 

herstellingen binnenshuis. De subsidie is beperkt tot  de hierboven genoemde bedragen. 

- Woningen ge(ver)bouwd na 1990 krijgen geen subsidie voor stap 2 aangezien afkoppelen een voorwaarde was. Indien zij menen toch aanspraak te 
maken op subsidie, bijvoorbeeld omdat het om een beperkte verbouwing of bijbouw ging, dienen zij dit te bewijzen voor het ondertekenen van de 

overeenkomst. Hiertoe moeten zij een kopie van de bouwvergunning bezorgen aan de afkoppelingsdeskundige, die vervolgens overlegt met de 

verantwoordelijke van het stadsbestuur. De eigenaar krijgt schriftelijk bevestiging of ontkenning van zijn/haar recht op subsidie. 
- Woningen ge(ver)bouwd na 2011 moeten een keuringsattest kunnen voorleggen (waterverkoopreglement). De eigenaar zal dit keuringsverslag 

overhandigen aan de afkoppelingsdeskundige  bij het huisbezoek. 



- Bedrijven, magazijnen en buitenzwembaden krijgen geen subsidie voor stap 2. Afkoppelingsstudie  en keuring zijn wel op kosten van de stad.  
- Er is enkel subsidie voor afkoppelingen in functie van het riodossier, zowel wat locatie als uitvoeringstijdstip betreft. 

o Locatie: enkel voor woningen die gelegen zijn langs een straat waar een gescheiden riolering aangelegd wordt of woningen waarvan de 

waterafvoer aansluit op de nieuwe riolering. 
o Tijdstip: uitvoering vanaf infovergadering tot en met definitieve oplevering. Vroeger of later uitgevoerde afkoppelingen en/of herstellingen 

komen niet in aanmerking voor subsidie. 
- Onder bepaalde voorwaarden is een regenwaterput subsidieerbaar via het Premiereglement duurzaam renoveren  

(https://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/160129_premiereglement_duurzaam_renoveren.pdf) 
 
(*)Forfaitaire kostprijs: 

 Eenheid Forfaitaire vergoeding (EUR) 

Buizen Lopende m 26,00 

Gras/grond Lopende m 3,00 

Siergrind Lopende m 3,75 

Asfalt/beton Lopende m 25,00 

Betonstraatstenen/kasseien Lopende m 30,00 

Betontegels op zand binnenshuis Lopende m 30,00 
Keramische tegels op zand binnenshuis Lopende m 35,00 
Vloer met chape binnenshuis Lopende m 60,00 
Regenton 300 l Stuk 150,00 
 

https://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/160129_premiereglement_duurzaam_renoveren.pdf

