
Subsidiereglement voor afkoppeling van hemelwater v an woningen bij 
rioleringswerken – dienstjaar 2014 

Definities: 

Vlarem wetgeving: Art. 6.2.2.1.2 §3 zegt dat de volledige scheiding tussen het 
afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, verplicht 
is op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd. 

DWA-leiding : Droog Weer Afvoer-leiding. De DWA-leiding is een onderdeel van het 
gescheiden rioleringsstelsel dat dient voor het ontvangen en transporteren van 
huishoudelijk afvalwater. 

RWA-leiding: Regen Weer Afvoer-leiding. De RWA-leiding dient voor het afvoeren 
van hemelwater. 

Afkoppelingsadviseur: Een door de stad aangeduide adviseur die: 

- Technisch advies geeft aan de particulier voor het optimaal afkoppelen van 
- hemelwater 
- De particulier helpt bij de subsidieaanvraag 
- Een raming geeft van het subsidiebedrag 
- Controle doet op de afkoppelingswerken 
- De afgekoppelde oppervlakte inventariseert op het particulier domein 

Afkoppelingsbrief: Bij het opstarten van een rioleringsproject worden de aangelanden 
per brief verwittigd van hun plicht tot afkoppelen volgens de Vlaremwetgeving. 
Doorgaans worden zij ook uitgenodigd voor een infovergadering. 

Vlario: Vlaams overlegplatform en kenniscentrum voor rioleringen- en 
afvalwaterzuivering 

SVW: Samenwerking Vlaams Water, koepelorganisatie Vlaamse waterbedrijven 

Art. 1 

Binnen de perken van de begrotingskredieten wordt een stedelijke premie verleend 
voor het scheiden van het bestaande afvoersysteem op privaat domein, wanneer een 
nieuw gescheiden rioleringsstelsel in de straat aangelegd wordt ter hoogte van het 
pand. 

Deze premie geldt alleen indien de aanleg van een gescheiden afvoersysteem niet 
reeds was opgelegd bij een stedenbouwkundige vergunning of door een stedelijke, 
provinciale of gewestelijke verordening. 

Art. 2 

Enkel fysische eenheden die één of meerdere woongelegenheden bevatten en 
gelegen zijn op het grondgebied van de stad Kortrijk komen in aanmerking voor de 
stedelijke premie. 

Art. 3 

Het subsidiebedrag wordt bepaald vóór de aanvang van de werken door de 
afkoppelingsadviseur. 



Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van een meetstaat met vaste prijzen - 

goedgekeurd door het college van Burgemeester en Schepenen en geldig op het 
moment van de eerste afkoppelingsbrief van de stad Kortrijk aan de eigenaars van 
de af te koppelen panden - en bedraagt maximum € 1000. 

Het subsidiebedrag kan uitzonderlijk gewijzigd worden mits akkoord van de 
afkoppelingsadviseur voor de aanvang van de afkoppelingswerken.  

De subsidie kan slechts uitbetaald worden als de afkoppelingswerken zijn uitgevoerd 
en aan beide voorwaarden voldoen: 

- Conform de afspraken met de stad of met de door de stad aangestelde 
afkoppelingsadviseur gemaakt vóór de aanvang van de afkoppelingswerken 
OF conform de afspraken met de door de N.V. Aquafin aangestelde 
afkoppelingsadviseur vóór de aanvang van de afkoppelingswerken  

- Overeenkomstig de VLAREM-wetgeving. 
- Er is een goedkeuring van de werken gebeurd door een persoon aangesteld 

door de stad – of indien werken door de N.V. Aquafin gebeuren  

Art. 4 

Het recht op subsidie vervalt indien: 

- De afkoppelingswerken reeds uitgevoerd zijn voor de afkoppelingsbrief 
verstuurd werd. 

- De afkoppelingswerken laattijdig worden uitgevoerd, dit is na de uiterste 
datum die in de eerste aangetekende aanmaning is vermeld. 

Art. 5 

De PRINCIPIËLE VERBINTENIS TOT UITVOERING VAN DE 
AFKOPPELINGSWERKEN OP PRIVAAT DOMEIN moet ingediend worden vóór de 
uitvoering van de private afkoppelingswerken. De verbintenis wordt ingediend bij de 
directie Mobiliteit en Infrastructuur van de stad Kortrijk op het ter beschikking gesteld 
formulier B. 

Art. 6 

Na het uitvoeren van de private afkoppelingswerken kan bij de directie Mobiliteit en 
Infrastructuur van de stad Kortrijk een AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 
ingediend worden op het door de stad ter beschikking gesteld formulier C. 

Om aan te tonen dat de uitgevoerde werken werden uitgevoerd overeenkomstig de 
afspraken zoals opgenomen in de principiële verbintenis tot uitvoering van de 
afkoppelingswerken op privaat domein, voegt de aanvrager bij dit formulier één of 
meer foto's toe waarop de uitgevoerde werken duidelijk zichtbaar zijn. 

Indien de werken werden uitgevoerd in het kader van een werk van N.V. Aquafin, 
moet de eigenaar een keuringsattest van het private afwateringsstelsel kunnen 
voorleggen, opgemaakt door een keurder aanvaard door Vlario of de SVW. 

Art. 7 



De premie wordt toegekend aan de bouwheer, de eigenaar, of de huurder (mits 
toestemming van de eigenaar) van het gebouw, gelegen op het grondgebied van 
stad Kortrijk. 

De premie wordt slechts éénmaal toegekend per fysische eenheid, die één of 
meerdere woongelegenheden bevat, zoals geformuleerd in artikel 2. 

Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen worden 
teruggevorderd. Deze terugvordering sluit de mogelijkheid van gerechtelijke 
vervolging niet uit. 

Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor om de uitbetaling van 
subsidieaanvragen die niet beantwoorden aan de geest van dit reglement te 
weigeren. 

Art. 8 

Het gescheiden afvoersysteem moet in stand gehouden worden. Zo niet kan van de 
premietrekker de premie worden teruggevorderd, ongeacht eventuele gerechtelijke 
vervolging vanwege het niet naleven van de VLAREM wetgeving. 

Art. 9 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing. 

Art. 10 

Dit besluit is van toepassing op de gebouwen die een eerste afkoppelingsbrief krijgen 
tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014. 

Art. 11 

Het voorgaande subsidiereglement gescheiden afvoersysteem, goedgekeurd in de 
gemeenteraad van XXX 2013, blijft geldig voor de gebouwen die een eerste 
afkoppelingsbrief kregen vóór 1 januari 2014, zolang zij voldoen aan dat besluit. 

 


