Subsidiereglement voor hemelwaterinstallatie
Artikel 1 – Definities
buffervoorziening

Een voorziening voor het bufferen van hemelwater, eventueel
uitgerust met een vertraagde afvoer en een noodoverlaat
horizontale
de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van de
dakoppervlakte
overdekte constructie op een horizontaal vlak
hemelwater
verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van
dooiwater
hemelwaterput
reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater
Hemelwaterinstallatie het geheel van voorzieningen voor de opvang, het hergebruik, de
infiltratie en eventueel de vertraagde afvoer van het hemelwater.
Geplaatst bij gebouwen bestaat een hemelwaterinstallatie minstens
uit een hemelwaterput, een pompsysteem (in functie van hergebruik
van het hemelwater) en een hemelwaterinfiltratievoorziening of een
buffervoorziening indien de plaatsing van de infiltratievoorziening
verboden is.
gewestelijke
het besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een
stedenbouwkundige gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening
inzake
verordening
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 05/07/2013
gebouw
(een- of meergezins)woning, schoolgebouwen en lokalen van
verenigingen die telkens stedenbouwkundig als hoofdzakelijk
vergund kunnen beschouwd worden
groendak
een met planten begroeid dak dat zo gebouwd is dat het begroeid
kan worden met planten en waar er onder die planten een
buffervolume voorzien is van minimaal 35 liter per vierkante meter
‘bestaande’ woning
woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen vóór
07/09/1999, d.w.z. 10 dagen na publicatie in het Belgisch
Staatsblad
van
de
algemene
bouwverordening
inzake
hemelwaterputten
infiltratie
Het insijpelen van hemelwater in de bodem
infiltratievoorziening Een voorziening waarbij het opgevangen hemelwater in de bodem
infiltreert
verbouwing
een bouwproject waarbij 60 % of meer van de buitenmuren wordt
behouden
herbouw
een bouwproject waarbij minder dan 60 % van de buitenmuren
wordt behouden
Artikel 2 – Subsidie
§2.1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde
kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen voor een bestaand gebouw
of bij verbouwing van een bestaand gebouw waarbij de aanleg van een hemelwaterinstallatie
niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en waarbij het
hemelwater dat erop valt in de bestaande toestand niet op een natuurlijke wijze op eigen
terrein in de bodem infiltreert, een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie,
indien gebouwd na 31 december 2007. Deze hemelwaterinstallatie moet voldoen aan de
voorwaarden in art. 3.
§2.2 Binnen de perken van de jaarlijkse op de begroting voorziene en goedgekeurde
kredieten verleent het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor de

aanleg van een hemelwaterinstallatie indien aangelegd na 31 december 2007 bij nieuwbouw
of herbouw van een gebouw en indien de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening. Deze hemelwaterinstallatie moet voldoen aan de
voorwaarden in art. 3.
Artikel 3 – Toekenningsvoorwaarden voor subsidie
§3.1 Een hemelwaterput die deel uitmaakt van de hemelwaterinstallatie zoals bedoeld in
art. 2, geplaatst bij een eengezinswoning heeft een totale minimale inhoud van 5.000 liter.
Een hemelwaterput die deel uitmaakt van de hemelwaterinstallatie zoals bedoeld in art. 2,
geplaatst bij een gebouw andere dan een eengezinswoning heeft een minimale inhoud van
50 liter per vierkante meter horizontale dakoppervlakte (afgerond naar het hogere
duizendtal), met een maximale inhoud van 10.000 liter (tenzij gemotiveerd kan aangetoond
worden dat een groter nuttig hergebruik mogelijk is of zal zijn).
§3.2 De hemelwaterinstallatie zoals bedoeld in artikel 2 dient te voldoen aan:
-de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid
in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en
infiltratievoorzieningen’;
-de bepalingen van art. 6, art. 9, §2, 1ste en 2de lid, art. 10, § 2, §3, 1ste lid en §4 en art. 11 van
de gewestelijke stedenbouwkundige verordening;
- de bepalingen van het Algemeen Waterverkoopreglement – keuring van de
binneninstallatie en keuring van de privéwaterafvoer.
§3.3 Op een hemelwaterput die deel uitmaakt van de hemelwaterinstallatie zoals bedoeld
in art. 2 zijn geen groendaken aangesloten.
§3.4 Een hemelwaterinfiltratievoorziening die deel uitmaakt van de hemelwaterinstallatie
zoals bedoeld in art. 2 mag niet gelegen zijn op een perceel welke gelegen is in een
beschermingszone type I of II van een drinkwaterwingebied, zoals afgebakend ter uitvoering
van artikel 3, §1, 2° van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het
grondwaterbeheer en artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985
houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en
beschermingszones.
Artikel 4 – Subsidiebedrag
De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt € 250,00.
Artikel 5 – Aanvraag tot subsidie
De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt bij voorkeur ingediend vóór en uiterlijk
1 jaar na de aanleg van de installatie.
Artikel 6 – Controle
§6.1 De aanvrager dient na de aanleg en ingebruikstelling van de hemelwaterinstallatie
een verzoek tot controle te richten aan de gemeentelijke duurzaamheids- of
milieuambtenaar.
§6.2 Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente
gemachtigde instantie of ambtenaar zich er tijdens deze controle ter plaatse van
vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement voldaan is. Blijken deze
voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de eigenaar
op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor
de subsidie in aanmerking te komen.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking vanaf 01/01/2014 en vervangt het gemeentelijk
subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen van 22/09/2008.
Artikel 8
De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de
eigenaar) van een gebouw.

Artikel 9
Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving gezonden worden aan de
provinciegouverneur.

