
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9180 MOERBEKE. 

Openbare zitting van 21 december 2010. 

Tegenwoordig: 
F. Marin, burgemeester-voorzitter; 
M. Fruytier – T. Walbrecht – P. De Bock – D. Adriaensen, schepenen;  
R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; 
G. Thierens – D. Vervaet - E. Verschraegen – R. De Caluwe – L. van De Vijver - I. Mertens – F. 
Dierinck - E. Coupé – W. Coupé - A. De Winne – K. Mertens, raadsleden; 
B. Put, Secretaris. 
Verontschuldigd: 
E. De Schepper, raadslid. 

INTEGRAAL WATERBEHEER – SUBSIDIEREGLEMENT AFKOPPELING VAN REGEN- EN 
AFVALWATER, BERGING EN BUFFERING. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; 

Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren 
tegen verontreiniging en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse regering van 30 maart 1996 houdende vaststelling van de voorwaarden 
waaronder, alsook van de verhouding waarin het Vlaamse gewest bijdraagt in de kosten 
verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere 
dan prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststelling van nadere regels met betrekking 
tot de procedure tot vaststelling van de subsidiëringprogramma’s; 

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 31 
juli 1996 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg 
van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties; 

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 19 
december 1996 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de 
aanleg van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties; 

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 23 
maart 1999 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor 
hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen ; 



Gelet op de Europese kaderrichtlijn Water 2000/60/EG; 

Gelet op het decreet van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 1999: gemeentelijk reglement inzake 
afvalwater en hemelwater; 

Gelet op de provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater 
afkomstig van verharde oppervlakten en de provinciale stedenbouwkundige verordening 
inzake de afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van 
een gewestelijke stedenbouwkundige verordening “infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden riolering van afvalwater en hemelwater” die de 
bewoners van bepaalde gebouwen verplicht hun afval- en regenwater te scheiden; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 december 2005 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) en de 
gemeente Moerbeke met betrekking tot het saneren van het door de VMW aan haar 
abonnees geleverde water op het grondgebied van de gemeente Moerbeke, en latere 
wijzigingen; 

Gelet op de vaststelling op 9 juni 2008 door de Vlaamse minister van openbare werken van 
het zoneringsplan van de gemeente; 

Overwegende dat, naast de functie van hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen als 
bufferopvang van hemelwater, ook de afkoppeling van het hemelwater van de gewone of 
gescheiden riolering bij hevige regenval de druk op het gemeentelijk rioleringsstelsel en de 
kans op de mogelijke overstromingen en overstortingen verkleint, er minder water moet 
worden afgevoerd, de afvoer bovendien vertraagt en de grondwaterreserves aanvult; 

Overwegende dat hierin voorzien is dat de aanvoer van niet-vervuild hemelwater naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties zoveel mogelijk beperkt moet worden om deze installaties 
naar behoren te laten werken; 

Overwegende dat drinkwater kwalitatief te hoogwaardig is om gebruikt te worden voor 
spoeling van toiletten, voor het gebruik in de tuin, voor de schoonmaak of voor andere 
laagwaardige toepassingen; 

Overwegende dat met het gebruik van hemelwater de mogelijkheid geschapen wordt om 
minder drinkwater te verbruiken en op te pompen uit de grondwaterlagen; dat hiermee het 
aanwenden van een schaarse grondstof op een oordeelkundige en duurzame manier 
beperkt wordt en dat verdrogingverschijnselen tegengegaan worden en met gunstig effect 
op de versterking en het behoud van de biodiversiteit; 

Overwegende dat preventieve acties en een aanmoedigingsbeleid ter voorkoming van 
milieuverontreiniging meer nut hebben dan repressieve acties; 



Overwegende dat de gemeente Moerbeke sterk investeert in de aanleg van gescheiden 
rioleringssystemen; 

Overwegende dat het wenselijk is, om de rendabiliteit van deze investeringen te verhogen, 
de inwoners te overtuigen het hemelwater op privé-domein af te koppelen; 

Overwegende dat de aanleg van 2 DWA-leidingen met een optimale afkoppeling op 
woningniveau noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor de maximale subsidies voor 
de uitvoering van rioleringswerken vanwege de VMM; 

Overwegende dat bij nieuwbouw of verbouwing gescheiden aanleg van afval- en 
hemelwaterleiding tot aan de perceelsgrens wordt opgelegd in de stedenbouwkundige 
vergunning; 

Overwegende dat bestaande individuele waterzuiveringsinstallatie definitief buiten gebruik 
gesteld en verwijderd dienen te worden zodra de bedoelde woning aangesloten wordt op de 
openbare riolering; 

Overwegende dat de bestaande individuele waterzuiveringsinstallaties op initiatief en op 
kosten van de eigenaar van de woning geplaatst werden, dat het aangewezen is een 
vergoeding te voorzien bij het buiten gebruik stellen en het verwijderen van bedoelde 
installatie; 

Overwegende dat de collectieve levering, plaatsing en beheer van een individuele 
behandelingsinstallatie van afvalwater de voorkeur verdient op een individuele benadering; 

Overwegende dat het wenselijk is het oppervlakte- en grondwater te beschermen en dat het 
daarom noodzakelijk is een gemeentelijk reglement vast te stellen met betrekking tot de 
afkoppeling (incl. afkoppeling bestaande individuele waterzuiveringsinstallaties), buffering 
en berging van hemelwater afkomstig van bestaande woningen die gelegen zijn aan een 
openbare weg die met gescheiden riolering uitgerust is of wordt, 

Besluit unaniem 

Art.1. Definities 
- Afvalwater: water met afvalstoffen en/of verontreinigingen waarvan de houder zich 

ontdoet of zich moet ontdoen; 
- Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel met inbegrip van 

dooiwater; 
- Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van: 

• Normale huishoudelijk activiteiten 

• Sanitaire installaties 

• Keukens 

• Het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- 
of kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, 
kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder 
internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar niet 



besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, hotels, 
restaurants, drankgelegenheden, kapsalons 

• Wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden 
bediend; 

- Gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan 
het ene stelstel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en 
het andere stelsel bestemd voor hemelwater; 

- Semi-gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels 
waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van 
afvalwater en het andere stelsel bestemd is voor de afvoer van hemelwater waarvan 
deze laatste in hoofdzaak beperkt is tot het oppervlaktewater van de wegverharding 
en de huisaansluitingen die reeds gescheiden kunnen aanvoeren. De overige 
bestaande huisaansluitingen voeren nog gemengd aan op de leiding van afvalwater; 

- 2 DWA: leiding gedimensioneerd om 2 keer het verwachte afvalwaterdebiet per dag 
af te voeren (2 keer omdat het afvalwater niet evenredig over 24 uur verdeeld wordt 
in de praktijk. Er is niet in capaciteit voorzien voor bijkomend regenwater). 

- DWA(-leiding): droogweerafvoer(leiding): leiding voor uitsluitend afvalwater zonder 
hemelwater; 

- RWA(-leiding): regenwaterafvoer(leiding): leiding voor uitsluitend hemelwater: 
- Afkoppelingsdeskundige: wordt door de gemeente aangesteld. Informeert de 

bewoners, maakt het afkoppelingsplan, de kostenraming, volgt de uitvoering van de 
afkoppelingswerken op en controleert de facturen; 

- Dakoppervlak: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak; 
- Bestaande gebouwen: gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning 

werd afgeleverd zonder de verplichting van het afvalwater en het hemelwater 
gescheiden af te voeren; 

- Woonentiteit: lokaal of geheel van aansluitende lokalen hoofzakelijk bestemd voor 
de huisvesting van een persoon of een groep van samenlevende personen. Worden 
niet beschouwd als woonentiteiten: entiteiten die deel uitmaken van toeristische 
accommodaties of van collectieve verblijfsaccommodaties (tehuizen voor bejaarden, 
verpleeginrichtingen, kazernes, internaten, verblijfsacommodatie voor studenten 
opgericht door erkende onderwijsinstellingen, kloosters, opvangcentra, 
gevangenissen,…) 

- Bedrijfsafvalwater: alle afvalwater dat niet voldoet aan de bepalingen van 
huishoudelijk afvalwater; 

- Infiltratievoorziening: infiltratiebed, zink- of besterfput, drainagebuizen of een 
specifieke technische ingreep voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem op 
eigen terrein; 

- Verharde oppervlakte: oppervlakte voorzien van ondoorlatend materiaal; 
- Oppervlaktewater: alle oppervlaktewater met uitzondering van de kunstmatige 

afvoerwegen voor hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot de openbare 
riolering; 

- Hemelwaterput: reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater; 
- Individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA): een mini rioolwaterzuiveringsinstallatie 

die per perceel of per woning het vrijkomende huishoudelijke afvalwater zuivert; 
- Optimale afkoppeling: bij open en halfopen bebouwing dient alle hemelwater 

gescheiden van afvalwater afgevoerd te worden. Bij gesloten bebouwing dient het 



hemelwater gescheiden van het afvalwater afgevoerd te worden, behalve indien 
hiervoor leidingen door of onder de woning dienen aangelegd te worden; 

 
Art. 2.Verplichtingen 
- Afvalwater: 
Afvalwater wordt verplicht aangesloten op de openbare riolering indien een openbare 
riolering aanwezig is of op de individuele behandelingsinstallatie  
- Hemelwater: 

• Hemelwater wordt optimaal afgekoppeld. 

• Indien er een hemelwaterinstallatie wordt aangelegd, is het hergebruik van hemelwater 
verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting 
van een toilet en een (af)wasmachine én een buitenkraan. Een pompinstallatie is niet 
verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. 

• De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een 
infiltratievoorziening, met buffervolume in functie van de infiltratiecapaciteit van de 
bodem en de grootte van het verharde oppervlak. 

• De overloop van de hemelwaterput mag ook, via buffer, worden afgeleid naar een 
openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een 
oppervlaktewater (provinciale verordening) 

• Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is, mag de overloop van de hemelwaterput 
eveneens, via een buffer, aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering 
bestemd voor de afvoer van hemelwater (provinciale verordening) 

• Slechts bij ontstentenis van één van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een 
afzonderlijke aansluiting in de openbare riolering geloosd worden via een 
bufferingsinstallatie. 
- Individuele waterzuiveringsinstallatie: 

• Bij woningen die voorzien zijn van een individuele waterzuiveringsinstallatie dient deze 
installatie definitief buiten dienst gesteld en weggehaald te worden zodra de woning 
aangesloten wordt op de openbare riolering. 

 
Art. 3. Premie 
Het gemeentebestuur van Moerbeke kan, binnen de perken van de jaarlijkse 
begrotingskredieten, een toelage uitkeren voor het realiseren van een afkoppeling van de 
hemelwaterafvoer van de openbare riolering. 
 
Art. 4. Toekenningsvoorwaarden voor de premie 
a. Een volledige en correct ingediend aanvraagdossier. 
b. De aanvraag dient te gebeuren door de eigenaar of door de bewoners in akkoord met de 

eigenaar. 
c. De aanvraag is ingediend door een private persoon voor het pand waar deze woont dan 

wel een woongelegenheid in eigendom heeft. 
d. De afkoppelingswerken worden uitgevoerd volgens het door de gemeente goedgekeurd 

ontwerpplan (opgesteld door de afkoppelingsdeskundige). 
e. De bestaande woning heeft een stedenbouwkundige vergunning verkregen zonder de 

verplichting van het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren. 
 
De gerealiseerde afkoppeling van het hemelwater moet voldoen aan volgende voorwaarden: 



 
a. Het hemelwater afkomstig van de afgewaterde dakoppervlakte van bestaande 

gebouwen moet voor 100 % van de DWA-leiding afgekoppeld worden. Hierop kan een 
afwijking toegestaan worden in geval van gesloten bebouwing, waarbij om praktische 
en/of technische redenen, de achterste dakhelft niet dient afgekoppeld te worden. 

b. Een huisaansluitputje op privaat domein, ter hoogte van de rooilijn. 
c. Indien de gemeente voor een project of gebied een afkoppelingsdeskundige (een 

begeleidende/adviserende expert) heeft aangeduid, dient hiervan verplicht gebruik 
gemaakt te worden. 

 
Art. 5. Premiebedrag 
De premie is éénmalig per bestaande woning en bedraagt voor een afkoppeling van de 
hemelwaterafvoer van de openbare riolering bij een bestaande woning: 
 

- 20% van de afkoppelingskosten met een maximum van 600 euro. 
- De premie wordt uitbetaald na goedkeuring door de afkoppelingsdeskundige van de 

factuur van de aannemer, of bij zelfbouwers op de bewezen materiaalkosten. 
 
Art. 6. Cumuleerbaarheid 
Deze premie is cumuleerbaar met de premie voor het installeren van hemelwaterinstallaties 
of infiltratievoorzieningen (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). 
 
Art. 7. Verval van aanspraakrecht 
Voor die onderdelen van de afkoppeling van het hemelwater van de openbare riolering die 
door de gemeente of in opdracht van de gemeente door derden worden uitgevoerd of 
waarvan de onkosten door de gemeente worden gedragen of via een andere dan onder 
artikel 5 cumuleerbaar gestelde subsidie worden tegemoetgekomen, vervalt de mogelijkheid 
tot aanspraak op subsidie. 
 
Indien de uitvoering gebeurt ten gevolge van een stedenbouwkundige verplichting, 
overtreding of in overtreding is met de lokale, Vlaamse of federale regelgeving al dan niet 
met betrekking tot de ruimtelijk ordening, de stedenbouw of het leefmilieu, vervalt de 
mogelijkheid tot aanspraak op subsidie. 
 
Art. 8. Aanvraagprocedure (GR25032014) 
De aanvraag dient voor de uitvoering van de werken te worden ingediend bij het 
gemeentebestuur van Moerbeke op het door de gemeente ter beschikking gesteld formulier 
met vermelding van: 

- naam en adres van de aanvrager (en eigenaar van de woning) 
- adres van het gebouw waarvoor de installatiesubsidie wordt aangevraagd 
- rekeningnummer waarop de subsidie zal gestort worden 
- kadastrale ligging 
- ontwerpplan en kostenraming van de uit te voeren werken (opgesteld door de 

afkopellingsdeskundige) 



- aanwezigheid of planning van infiltratievoorzieningen (+ aangesloten en soort 
(verharde) oppervlakte, type van infiltratie en dimensionering) 

- verklaring op eer dat de aanvraag correct werd ingediend  
- bijkomende goedkeuring van de (mede-)eigenaar indien andere dan aanvrager 
- bewijs van materiaalkosten na uitvoering der werken (kopie der facturen) goed te 

keuren door afkoppelingsdeskundige 
 

Bij de aanvraag wordt een grondplan van de woning gevoegd met aanduiding van de 
hemelwaterput en/of infiltratievoorziening, de diverse leidingen en aansluitingspunten, 
ligging controleput en aanduiding van dakoppervlakten en/of verhardingen met een 
duidelijk onderscheid tussen de aangesloten en niet aangesloten oppervlakten. 

 



Art. 9. Toekenning en uitbetaling 
Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal de gemeente of de door haar 
daartoe aangeduide instantie controleren dat aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt. 
Indien uit deze controle blijkt dat de toekenningsvoorwaarden niet werden nageleefd of dat 
foutieve verklaringen werden afgelegd dan zal de premie niet worden toegekend of 
teruggeëist worden. 

 
Art. 10. Begroting 
De toelagen zullen jaarlijks op de begroting voorzien worden. 

 
Art. 11. Intreding 
Dit besluit treedt in werking vanaf heden. 

 
Art. 12. Uitvoering 
De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van 
dit subsidiereglement. Dit omvat de evaluatie van de aanvraagdossiers, het maken van 
overwegingen en het vaststellen en toekennen van de subsidiebedragen. 

 
Art. 13. Bekendmaking 
Een afschrift van deze beslissingen zal overgemaakt worden aan de toezichthoudende 
overheid. 
 

Namens de gemeenteraad, 
De Secretaris,       De Burgemeeste-Voorzitter, 
Get. B. Put       Get. F. Marin 

Voor eensluidend uittreksel, 
9180 Moerbeke, 28 december 2010. 

De Secretaris,       De Burgemeester dd., 

 


