
Infovergadering

Project: 

Peer

Deusterstraat



1. Voorstelling Fluvius
2. Wetgeving
3. Afkoppelen
4. Premie



1. Fluvius

• Elektriciteit

• Aardgas

• Kabeltelevisie

• Riolering: rioolbeheerder in 84 Vlaamse 

steden en gemeenten



2. Wetgeving



Wetgeving

• Europese kaderrichtlijn water en stedelijk afvalwater – al het afvalwater 
moet gezuiverd worden

• Vlaanderen Wetgeving VLAREM II
- Hemelwater gescheiden afvoeren: zowel op privé als openbaar domein
- Aansluitplicht van het vuilwater

• Waarom?
- Wateroverlast tegengaan
- Bij hevige regen geen afvalwater via overstort in beken
- Infiltratie is voeding grondwater
- Verbeterde werking zuiveringsstation



Wetgeving: voor woningbouw en 
bedrijfsgebouwen
• Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening 

hemelwater  van toepassing op het “jaar” van de 
afgeleverde bouwvergunning van een woning:

• Hemelwaterput: vanaf 7 september 1999

• Gescheiden stelsel: vanaf 1 februari 2005

• Hemelwaterput + gescheiden stelsel + infiltratie: 

vanaf 1 januari 2014



Voorwaarden voor een rioleringsproject ten 
gevolge van wetgeving

- Gescheiden riolering: vuil water en regenwater 

apart af te voeren

- Vuilwater naar zuiveringsstation & regenwater 

naar waterloop

- Afkoppeling regenwater op publiek en 

particulier domein



3. Afkoppelen op je prive domein



Particuliere afkoppeling: afvalwater - regenwater

• Afvalwater naar vuilwaterriool (DWA). Verplicht aan te sluiten.

• Huisaansluitputje voor afvalwater wordt geplaatst door Fluvius

• Eventueel aanwezige sterfput afkoppelen (en gebruiken voor regenwater ~ infiltratie)

• Septische put mag kortgesloten of behouden worden

• Regenwater mag maar moet niet aangesloten worden

• Huisaansluitputje voor regenwater wordt geplaatst door Fluvius



Afkoppelingsadvies 

Een afkoppelingsadviseur helpt je met: 
Voor woningen en bedrijven milieuvergunningsklasse 3 :

• Opmaak plan bestaande toestand 
• Opmaak plan ontwerp*

• Afkoppeling / aansluiting 
• Locatie van de aansluitputjes 

• Aanvragen van premies

Voor bedrijven milieuvergunningsklasse 1 en 2 :
• Begeleiding van verantwoordelijke (bvb milieucoördinator ) bij opmaak afkoppelplan.



Wat doet Fluvius en de gemeente voor u? 

1. Vrijstelling (her)aansluitingsvergoeding tijdens project voor 1 regenwater- en 
vuilwater aansluiting.

2. Organiseren van de keuring van de privéwaterafvoer aan het einde van de 
werken op openbaar domein. 

Opgelet!
Fluvius betaalt eenmaal de keuring. De kosten voor een herkeuring zijn ten laste 
van de klant, alsook voor een keuring die niet binnen de afgesproken termijn valt.



Bovengrondse afvoeren / infiltreren

Ter hoogte van rooilijn: afvoerputje voorzien! 
Verboden het regenwater over het voetpad te laten lopen!



Hoe wordt elk perceel aangesloten?

• Bestaande lozingspunten
- Opvang van alle lozingspunten ter hoogte van de rooilijn, nadat deze op het terrein of 

rond de woning (open of halfopen bebouwing) zijn samengebracht tot één leiding

• Nieuwe huisaansluitputjes
- 1 putje voor afvalwater en 1 putje voor regenwater
- Plaatsing op privédomein
- Maximum aansluitdiepte: 1,30 m!
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Procedure

• Wat indien er niet wordt afgekoppeld? 
milieuovertreding (Vlarem II)!

• Mogelijke gevolgen:
- Schade aan netten:
 Vervuiling regenwaterstelsel
Wateroverlast op vuilwaterstelsel

 Iedereen afkoppelen!
 Recht op premie vervalt
 Tweede (her)keuring ten laste van eigenaar



4. Premies



Op welk premiebedrag heeft u recht voor uw 
gescheiden stelsel?

• De Fluvius premie bedraagt maximum €400 en bestaat uit 2 delen:
• Er wordt een forfaitair bedrag van €200 betaald voor de aanleg van een gescheiden 

afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater. Dit forfaitair 
bedrag wordt enkel uitbetaald bij voorlegging van minimum één betalingsbewijs.

• Er wordt bijkomend een premie betaald van maximum €200 voor de kosten. Dit met 
een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen.

• Beschermde klanten: + 20% 



Premie hemelwaterput 
met pompinstallatie
• Hemelwaterput plaatsen met 
• pompinstallatie

• Minstens 1 toilet of 1 wasmachine 
dient aangesloten te worden

• Premie te bekomen volgens het 
reglement dat op dat moment van 
toepassing is 

• (momenteel bedraagt dit €250)

Rustige watertoevoer !



Premie infiltratie van hemelwater ter plaatse
Plaatsen van een infiltratiesysteem



Premie infiltratie van hemelwater ter plaatse

• Premie te bekomen volgens het reglement 
dat op dat moment van toepassing is 
(momenteel bedraagt deze €250)

• Niet voor woningen met een bouwvergunning 
na 1 februari 2005



Contact 

Infolijn: 078 35 35 34

Storingslijn: 078 35 35 00

www.Fluvius.be
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