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12. Openbare werken: 

b. Subsidiereglement voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein 
van hemelwater, afkomstig van bestaande woningen en lokalen voor vereni-
gingen: nieuwe vaststelling 

 
Beleidscontext 
2 Ruimte, milieu en economie - 0310 beheer van regen- en afvalwater - 0319/01 rioleringen 
 
Bondige toelichting 
De gemeenteraad keurde in zitting van 25 februari 2011 het subsidiereglement goed voor de ver-
plichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, afkomstig van bestaande wonin-
gen en lokalen van verenigingen. 
Door de technische dienst werd een nieuw subsidiereglement uitgewerkt waarbij een vast bedrag 
van maximum 1.500 EUR wordt uitbetaald, onafhankelijk van het type bebouwing. Voor de lopende 
dossiers waarvoor nog geen plaatsbezoek heeft plaatsgevonden, wordt gewerkt met een overgangs-
maatregel waarbij een maximumbedrag van 3.400 EUR wordt uitbetaald. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit subsidiereglement opnieuw vast te stellen. 
  
Juridische grond 
Vlarem, titel II, afdelingen 2.3.6.4. en 6.2.2.1.2.§3. 
Ministerieel besluit van 28 juni 2011betreffende keuring van de binneninstallatie en de privéwater-
afvoer. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke ste-
denbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzienin-
gen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 
 
Argumentatie 
Bij de invoering van het premiereglement werd vooropgesteld dat de werken konden uitgevoerd 
worden voor een bedrag van 2.500 EUR. Voor de uitgevoerde dossiers (Vleeshouwersstraat,  
Kwakkelhoekstraat en Van Landeghemstraat) is een gemiddeld bedrag van 3.468 EUR per woning 
betaald door de stad via het premiereglement afkoppelen op privaat domein. 
Een aanpassing van het premiereglement drong zich op. 
 
In zitting van 16 juni 2014 van het college van burgemeester en schepenen werd reeds beslist dat 
de studiekosten (700 EUR) en de kosten van de private keuring van de riolering (120 EUR) ten laste 
blijven van de stad. Voor de uitvoeringskost moest een nieuw voorstel worden uitgewerkt.  
In zitting van 24 november 2014 ging het college principieel akkoord met het nieuw premieregle-
ment voor de afkoppeling op privaat domein waarbij een vast bedrag van maximum 1.500 EUR 
wordt uitbetaald, onafhankelijk van het type bebouwing. Tevens ging het college principieel ak-
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koord om voor de lopende dossiers waarvoor nog geen plaatsbezoek heeft plaatsgevonden, te wer-
ken met een overgangsmaatregel waarbij een maximumbedrag van 3.400 EUR wordt uitbetaald. 
 
Korte samenvatting omtrent invoering subsidiereglement: 
In 2008 werd de Vlaremwetgeving grondig gewijzigd inzake lozen afvalwater, namelijk: Een volledi-
ge scheiding van afvalwater en hemelwater op privaat domein, afkomstig van dak- en grondopper-
vlakken, moet worden uitgevoerd op het ogenblik dat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aange-
legd. De wetgeving legt de verantwoordelijkheid bij de burger. Met andere woorden zodra de stad in 
een straat een gescheiden stelsel aanlegt of aangelegd heeft, moet de burger op zijn terrein zijn af-
valwater en hemelwater scheiden. 
Sinds de aanleg van volledig gescheiden stelsels (2DWA stelsels in plaats van 6DW stelsels) op 
openbaar domein, waarbij de diameter voor afvalwater slechts 250 mm bedraagt, is het technisch 
niet langer mogelijk om nog gemengd afvalwater afkomstig van privaat domein hierop aan te slui-
ten. 
Om zeker te zijn dat alle woningen de verplichte afkoppeling zouden uitvoeren, werd door het 
stadsbestuur beslist alle kosten (studiekosten en uitvoeringskosten) op zich te nemen op voorwaar-
de dat deze woningen niet verplicht zijn geweest de afkoppeling reeds te realiseren via de bouw-
vergunning. In 2009 werd hiervoor het subsidiereglement voor verplichte afkoppelingswerken vast-
gesteld.  
 
Korte samenvatting inhoud subsidiereglement en werking ervan bij rioleringsprojecten: 
Het subsidiereglement is enkel geldig voor afkoppelingswerken op privaat domein gekoppeld aan 
rioleringswerken in de straat. 
Alle open- en halfopen bebouwingen of gesloten bebouwingen met voortuinstrook langsheen een 
nieuw rioleringsproject moeten verplicht afkoppelen op privaat domein (wetgeving en technisch 
noodzakelijk). Gesloten bebouwingen worden deels (voorste dakhelft) afgekoppeld op openbaar 
domein binnen het rioleringsproject. 
Door de stad wordt per project een afkoppelingsdeskundige aangesteld. In samenspraak met de bur-
ger wordt voor deze woningen een afkoppelingsplan opgemaakt met kostenraming. De uitvoering 
van deze werken wordt via het subsidiereglement volledig (terug)betaald. 
De burger heeft voor deze uitvoering drie mogelijkheden: 
- De burger voert de werken zelf uit. Na aanvraag en goedkeuring van de subsidie (goedkeuring van 

de uitvoering van de werken) krijgt hij hiervoor een vergoeding waarvan forfaitaire bedragen per 
lopende meter en per aard van verharding werden vastgelegd in het reglement. 

- De burger laat de werken uitvoeren door een door de stad aangestelde aannemer voor deze wer-
ken. De burger tekent bij aanvraag van de subsidie dat deze vergoeding rechtstreeks mag betaald 
worden aan de aannemer. 

- De burger stelt hiervoor zelf een aannemer aan. De vergoeding is maximum gelijk aan deze die de 
stad zou betalen aan de eigen aannemer. 

Het overgrote deel van de burgers laat deze werken uitvoeren door een aannemer aangesteld door 
de stad. 
 
Bijlagen 
Reglement. 
 
Besluit: met algemene stemmen (37) 
 


