Subsidiereglement voor een volledige afkoppeling van afval- en hemelwater op privédomein
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 maart 2010
Artikel 1 : definities
- Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater.
- Afvalwater: alle vervuilde waterstromen waarvan de houder zich wenst te ontdoen zoals het
fecaliënwater (afkomstig van toiletspoeling) en zeepwaters (afkomstig van bad, douche,
wasmachines), keukenwaters, water afkomstig van reiniging van gebouwen en water afkomstig
van andere normale huishoudelijke activiteiten.
- IBA: individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater.
- Code van goede praktijk: Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen,
Omzendbrieven van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 31 juli 1996, 19
december 1996 en 23 maart 1999;
- Hemelwaterput: reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater;
- Infiltratievoorziening: voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem.
Artikel 2 : aard van de subsidie
§1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten,
verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie indien een volledige scheiding
gebeurt van afval- en hemelwater bij bestaande woningen die lozen op baangrachten,
sterfputten of waterlopen en waarvoor een aansluiting op een 2DWA-stelsel of op een
individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) zal worden voorzien.
§2 De subsidie wordt eenmalig toegekend aan de eigenaar van een woning of aan de huurder, als de
eigenaar van de woning, gelegen op het grondgebied van de gemeente, toestemming geeft.
§3 De subsidie is cumuleerbaar met de subsidies voor het plaatsen van een installatie voor het
hergebruik van hemelwater en/of infiltratievoorziening voor wat betreft de onkosten die
gepaard gaan met het gedeelte dat instaat voor de afvoer van de overloop van de
hemelwaterinstallatie, infiltratievoorziening of combinatie van beiden.
§4 De subsidie wordt toegekend op voorwaarde dat er een volledig dossier wordt ingediend en dat
de uitgevoerde werken voldoen aan de codes van de goede praktijk.
Artikel 3 : toekenningsvoorwaarden
§1 De subsidie wordt enkel verleend voor werken aan bestaande woningen die dienen als
hoofdverblijfplaats, op voorwaarde dat de werken niet door een stedenbouwkundige vergunning
werden opgelegd en op voorwaarde dat de stad de verplichting oplegt deze werken uit te voeren
om de technische werking van de riolering of de IBA te garanderen. Concreet gaat het hierbij om
woningen die moeten aansluiten op 2DWA-riolering.
§2 De subsidie voor de volledige afkoppeling van hemelwater van het afvalwater wordt enkel
verleend voor materialen en werken voor het aanleggen van een afvoerleiding voor nietverontreinigd hemelwater in de bodem naar, in volgorde van voorkeur:
- hemelwaterinstallatie voor hergebruik,
- infiltratievoorziening,
- kunstmatige afvoerweg voor hemelwater,
- oppervlaktewater,
- RWA,
alsook voor opbraakwerken noodzakelijk voor het graven van de sleuf en alle werken en
materialen voor het dichten van de sleuf en het herstellen van de verharding.
§3 De subsidie wordt enkel verleend indien de afkoppelingswerken op privédomein afgerond zijn
ten laatste gelijktijdig met de uitvoering van de rioleringswerken of het plaatsen van een IBA
door de stad Herentals.

Artikel 4 : aanvraagprocedure
De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt ten laatste 10 dagen voor aanvang van de
werken ingediend via een formulier dat door de stad ter beschikking wordt gesteld.
De aanvraag omvat:
- ingevuld aanvraagformulier
- situatieschets of grondplan met aanduiding van:
1) gebouwen
2) leidingen vóór de werken
3) leidingen nà de werken
4) aanwezigheid of planning van een hemelwaterinstallatie of infiltratievoorzieningen
- akkoord van de (mede)eigenaar indien andere dan de aanvrager.
De stad of de door haar aangeduide instantie beoordeelt het dossier op volledigheid en conformiteit
binnen 10 dagen na indiening.
Na goedkeuring mag de aanvrager starten met de uitvoering van de werken.
Binnen 3 maanden na uitvoering van de werken moet het aanvraagdossier aangevuld worden met:
- foto’s van voldoende kwaliteit van de nieuw aangelegde leidingen, aankoppelingen en
verbindingen vóórdat de sleuf wordt aangevuld.
- facturen die voldoende gedetailleerd zijn om controle van de gegevens mogelijk te maken.
Artikel 5 : subsidiebedrag
De subsidie bedraagt 80 % van de bewezen kosten die ten laste liggen van de aanvrager met een
maximum van 1.250,00 euro.
Artikel 6 : toekenning en uitbetaling
Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal de gemeente of de door haar daartoe
aangeduide instantie controleren of aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt.
Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de
aanvrager vooralsnog toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om voor de subsidie in
aanmerking te komen.
Het college van burgemeester en schepenen kent de subsidie toe.
De aanvrager wordt van deze beslissing en van de berekening van de subsidie in kennis gesteld.
Indien de nodige gegevens voor controle niet worden verstrekt of bij fraude, door het opge-ven van
onjuiste gegevens of aanrekenen van te hoge prijzen, kan de uitkering van de subsidie worden
geweigerd. Alle betwistingen hierover worden zonder verhaal door het college van burgemeester en
schepenen behandeld.
Wanneer blijkt dat een subsidie ten onrechte uitgereikt is, zal ze teruggeëist worden.
Artikel 7 : looptijd
Het subsidiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2008.

