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Wat is afkoppelen

Afvalwater aansluiten op riolering
Regenwater afkoppelen

1. Afvalwater (zonder regenwater)

- Riolering (geen zink- of sterfputten)

- Septische putten te behouden

- Septische putten verplicht bij 

bouwvergunning

2. Waarom afkoppeling op privé?

- Beter voor u en het milieu

- Betere zuiveringsresultaten (hoe vuiler hoe beter)

- Vlarem-wetgeving verplicht de afkoppelingen
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Wat met regenwater?Wat met regenwater?

Hergebruik

1

Infiltratie op eigen 
domein

2

3

Bufferen op eigen 
terrein

Collectieve buffering

Een afvoer van regenwater naar het openbaar 

domein zal in de meeste gevallen niet mogelijk zijn. Er 

wordt immers niet overal een regenwater riolering 

aangelegd in de straat. Ter plaatse zullen wij met u 

bekijken wat de beste oplossing is om het regenwater 

op uw eigen perceel te houden en te infiltreren.   
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Hoe gaan we te werk?Hoe gaan we te werk?

• Inventarisatie bestaande toestand (dmv plaatsbezoek)

✓ Plan van de woning en de leidingen (info eigenaar/bewoner – indien rioleringsplannen 

beschikbaar klaar te leggen)

✓ Opmeting, analyse ter plaatse

✓ Overleg met eigenaar omtrent ontworpen toestand

• Geplande toestand na afkoppeling

✓ Opmaak plan + verslag met fotoreportage + raming der werken

Per woning wordt de beste oplossing gezocht, die voor alle partijen aanvaardbaar is.
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Hoe afkoppelen bij een gesloten bebouwing met gevel op rooilijn? 
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Hoe afkoppelen bij een gesloten bebouwing met voortuin? 
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Hoe afkoppelen bij een half open of open bebouwing? 
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Wie voert de werken uit?

Als eigenaar heeft u de keuze:

• U voert de werken zelf uit. U dient alle kasbons/facturen (eigen uren kunnen niet ingebracht 

worden) dan goed bij te houden in kader van de latere subsidies.

• U laat de werken uitvoeren door een aannemer (tuinaannemer/aannemer woningbouw/andere 

aannemer). U dient de factuur van deze aannemer goed bij te houden in kader van de latere 

subsidies.

• U kiest ervoor om de werken te laten uitvoeren door de afkoppelingsaannemer aangesteld door de 

gemeente en ontvangt na uitvoering van deze werken enkel nog maar de restfactuur – U kan 

ervan uitgaan dat de raming die wij u bezorgen u een goed idee zal bieden van de kosten die u 

kan verwachten van deze afkoppelingsaannemer
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Hoe verloopt de keuring van de privé-riolering?

Tegen het einde van de werken van het hoofdproject dient verplicht een keuring uitgevoerd te worden. De 

gemeente zal instaan voor de uitvoering en betaling van de 1ste keuring. U zal hiervoor ten gepaste tijden 

worden gecontacteerd. 

Indien u geopteerd heeft om de werken zelf uit te voeren of indien u zelf een aannemer heeft aangesteld en 

de 1ste keuring blijkt niet conform zal u als eigenaar de herkeuring moeten vergoeden. 
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Wie staat in voor de betaling en zijn er subsidies? 

Als eigenaar dient u in te staan voor de betaling van deze afkoppelingswerken op privaat domein. De 

gemeente komt echter tussen met subsidies.

De subsidies zijn volgende:

- 50% van bewezen kosten (facturen/kasbons/…) kunnen worden teruggekregen van uw gemeente 

en dit met een maximum van 1.250,00 €. 

Deze subsidies kan u aanvragen bij uw gemeente zodra u een conforme keuring heeft ontvangen, dus pas bij 

het einde van de werken! Opgelet, indien u een bouwvergunning heeft na 1 februari 2005 kan u geen 

aanspraak maken op deze subsidies.

Indien u zou opteren voor de afkoppelingsaannemer van de gemeente zal u enkel nog de restfactuur 

ontvangen. De subsidies waar u recht op heeft zullen met andere woorden al in rekening gebracht worden. 
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Samengevat

Begeleiding op maat van begin tot 
einde werken

Afvalwater scheiden van regenwater

Kostenefficiëntie
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Vragen?


