
De Raad, 
 
Aanleiding 
 
Voor een goed waterbeheer en een reiniging van de oppervlaktewateren op het 
grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk eigendommen 
correct worden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel of op een IBA. 
 
Juridische gronden 
 
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen. 
 
- VLAREM. 
 
- Hemelwaterverordening. 
 
Adviezen en visum 
 
Niet van toepassing. 
 
Motivering 
 
Overeenkomstig de VLAREM en de Hemelwaterverordening dienen, behoudens een aantal 
uitzonderingen, eigenaars hun afval- en hemelwater afzonderlijk aan te bieden voor 
aansluiting op de overeenstemmende afvoer (= afkoppelen). Deze afvoer is ofwel een 
openbaar (al die niet gescheiden) rioleringsstelsel (regel) of een IBA (uitzondering). 
 
Aangezien de scheiding van afval- en hemelwater op privéterrein een financieel zware kost 
met zich mee kan brengen, is het billijk om te voorzien in een toelage indien de 
afkoppelingsinstallatie een conform keuringsattest krijgt. Ook wordt er voorzien in een subsidie 
voor een pompinstallatie indien dit noodzakelijk blijkt. 
 
Financiële impact  
 
De kosten voor deze toelage zullen worden betaald via de gemeentelijke exploitatierekening 
bij de rioolbeheerder. 
 
Met 20 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, 
Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen Bosmans, Wim 
Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim Paesmans, Kathleen 
D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, Jenny Sleeuwaegen), 7 stemmen 
tegen (Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De 
Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en 0 onthoudingen 
 
Besluit 
 
Enig artikel. Het toelagereglement inzake het scheiden van waters op privéterrein wordt 

als volgt vastgesteld: 
 

Toelagereglement inzake het scheiden van waters op privéterrein 
 
Artikel 1 Premie  

§1 Binnen de beperkingen van het gemeentelijke budget verleent de gemeente een premie 
voor de volledige scheiding van afval- en hemelwater op privéterrein (hierna: afkoppeling) bij 
bestaande woningen wanneer een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd wordt in de 



straat ter hoogte van de woning of wanneer er een individuele behandelingsinstallatie voor 
afvalwater (IBA) verplicht wordt geïnstalleerd.  

Bestaande woningen zijn woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd 
afgeleverd zonder de verplichting om hemel- en afvalwater gescheiden af te voeren.  

De gemeente kan bij woningen waar gravitaire afloop niet mogelijk is, een bijkomende premie 
toekennen voor het plaatsen van een pompinstallatie.  

§2 De premie wordt uitbetaald aan de aanvrager van de premie. De premie kan worden 
aangevraagd door de eigenaar van de woning of door de houder van een zakelijk recht.  

Er wordt per woning maar één premie voor de scheiding van afval- en hemelwater en één 
premie voor het plaatsen van een pomp uitgekeerd.  

Artikel 2 Voorwaarden  

Om een premie te ontvangen moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:  

- de afkoppelingswerken zijn ten vroegste 1 maand voor de aanvang van de openbare 
werken aan de gescheiden openbare riolering of voor het plaatsen van de IBA en ten laatste 
gelijktijdig met de voorlopige oplevering van deze openbare werken, vast gesteld door het 
proces-verbaal, afgerond;  

- in het kader van de afkoppeling wordt, tenzij dit fysiek onmogelijk is, een hemelwaterput of 
hemelwaterinfiltratievoorziening geplaatst met een overloop naar een oppervlaktewater of 
naar de riool voor hemelwater op het openbaar domein.  

Artikel 3 Bedrag  

§1 De premie voor de afkoppeling bedraagt 50% van de bewezen kosten, met een maximum 
van 500 euro.  

§2 De bijkomende premie voor het plaatsen van een pomp bedraagt 50% van de bewezen 
kosten, met een maximum van 500 euro.  

Artikel 4 Keuring  

Na het einde van de afkoppelingswerken laat de aanvrager het privaat rioleringsstelsel keuren 
door de rioolbeheerder. Indien het privaat rioleringsstelsel voldoet aan alle voorwaarden 
verleent de rioolbeheerder een conform keuringsverslag. De kost van deze eerste keuring is ten 
laste van de gemeente.  

Artikel 5 Procedure aanvraag  

Om een premie te ontvangen moeten volgende documenten tijdig worden opgestuurd naar 
de rioolbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de uitbetaling.  

1. een conform keuringsattest;  

2. de facturen van de bewezen kosten voor het scheiden van het hemel- en afvalwater en 
van de kosten voor het plaatsen van een pomp;  

3. het door de rioolbeheerder ter beschikking gestelde formulier.  



De aanvraag van de premie gebeurt minstens 1 maand voor de geplande uitvoering van de 
afkoppelingswerken en ten laatste gelijktijdig met de voorlopige oplevering van de openbare 
werken aan de gescheiden openbare riolering of voor het plaatsen van de IBA.  

Artikel 6 Herkeuring en controle  

§1 Indien de rioolbeheerder een niet-conform keuringsverslag aflevert, is de aanvrager 
verplicht om binnen zes maand zijn privaat rioleringstelsel in orde te brengen en vervolgens te 
laten herkeuren door de rioolbeheerder. De kost van deze herkeuring is ten laste van de 
aanvrager.  

§2 Onverminderd §1 kan het privaat rioleringsstelsel ten allen tijde gecontroleerd worden door 
de gemeente of de rioolbeheerder. Hiertoe dienen de huisaansluitputjes voor hemel- en 
afvalwater steeds toegankelijk te zijn. Bij weigering van controle of bij een wijziging aan het 
privaat rioleringsstelsel waardoor er geen volledige scheiding meer is, kan de premie worden 
teruggevorderd.  

Artikel 7 Inwerkingtreding  

Dit reglement treedt in werking op 01/07/2016, met inachtneming van de maatregelen met 
terugwerkende kracht bepaald in artikel 8, en wordt aan de toezichthoudende overheid en 
de Vlaamse Milieumaatschappij toegezonden.  

Artikel 8 Overgangsmaatregelen  

§1 Aan eigenaars die tussen 1/1/2013 en 31/6/2016 een keuring door de rioolbeheerder 
hebben laten uitvoeren, overeenkomstig artikel 4 van dit reglement, kent de gemeente een 
premie toe van 110 euro, mits het voorleggen van de nodige stavingsstukken, in afwijking van 
de termijn bepaald in artikel 5. Het beheer en de uitbetaling van deze premie gebeurt door 
de rioolbeheerder.  

§2 Voor eigenaars die reeds een pomp hebben moeten plaatsen, overeenkomstig artikel 2, 
tweede streepje, van dit reglement, tussen 1/1/2013 en 31/6/2016 kent de gemeente de 
premie toe bepaald in artikel 3, §2, van dit reglement, mits het voorleggen van de nodige 
stavingsstukken, in afwijking van de termijn bepaald in artikel 5. Het beheer en de uitbetaling 
van deze premie gebeurt door de rioolbeheerder.  

Artikel 9 Opheffing  

Huidig reglement heft alle vorige reglementen betreffende hetzelfde onderwerp op. 


