
GEMEENTE WELLEN 

 

Subsidieaanvraag verplichte afkoppeling van hemel- en afvalwater op privaat 

domein bij aanleg van 2 DWA-stelsels op openbaar domein 

 

Gegevens project 

Projectomschrijving : Afkoppeling Borgloon – Wellen – Kleine Herk fase 2 

Studiebureau : SWECO Belgium 

Naam afkoppelingsdeskundige ………………………………………………….………………………………………………………… 

Telefoon ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Gegevens aanvrager 

Naam eigenaar …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Correspondentieadres ………………………………………………………………….. Nr  …………………………………………….. 

Postcode …………………….. Gemeente ………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail …………………………………………………………………………… @ ……………………………………………………………….  

Telefoon …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Uitvoeringsadres ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De premie mag gestort worden op volgend bankrekeningnummer : 

IBAN   B E … … … … … … … … … … … … … …    

op naam van : …………………………………………………………………………………………………………………..

             

Gegevens premieaanvraag gescheiden afvoersysteem (GA) 

Bouwjaar woning  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum aanleg systeem ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bouwvergunning            ☐   niet van toepassing               ☐     kopie laatste bouwvergunning als bijlage   

dd. ……………...... ☐   nieuwbouw      ☐    herbouw     ☐     verbouw     ☐     uitbreiding > 50m2 

   ☐   andere ………………………………………………………………………………….…………………. 

   ☐   oorspronkelijke situatie               ☐    as-built 

☐   de werken zijn door de privaat persoon/rechtspersoon zelf uitgevoerd 

☐   de werken zijn uitgevoerd door een aannemer 



☐   een kopie van factuur materiaalkosten en/of werken uitgevoerd door een aannemer wordt     
        toegevoegd als bijlage 
 

Eindcontrole                   dd. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                           opmerking …………………………………………………………………………………………………….. 

Wordt  de  afvalwaterafvoerleiding  tot  aan  de rooilijn,  die grenst aan de openbare riolering volledig 

Gescheiden    ☐   ja   ☐   neen, reden ………………………………………………………………………………………………… 

Verklaring + ondertekening 

De aanvrager verklaart hiermee volledig akkoord te gaan met het premiereglement waarin o.m. de 

algemene voorwaarden betreffende deze premiemaatregel genomen zijn, zoals bijgevoegd en voegt 

hierbij de gevraagde documenten. 

De opgevraagde gegevens worden opgeslagen in een geïnformatiseerd klantenbestand met het oog 
op de behandeling van de aanvraag.  Je hebt het recht op gratis inzage in en verbetering van deze 
gegevens.  Hiertoe dien je een schriftelijk verzoek te richten aan het gemeentebestuur van Wellen, 
Dorpsstraat 25 te 3830   Wellen.  
(wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de 
verwerking van persoonsgegevens). 
 

Datum …………………………………………….…………..                 Datum ……………………………………………………………. 

Handtekening aanvrager                Handtekening afkoppelingsdeskundige 

 

 

 

Formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en samen met de nodige documenten door de 

afkoppelingsdeskundige terug te sturen naar gemeente Wellen, tav. Carine Scierski, Dorpsstraat 25 te 

3830   Wellen. 

 

Besluit gemeenteraad van 21.10.2011 houdende subsidiereglement bij de verplichte afkoppeling van hemel- en afvalwater op privaat 

domein bij de aanleg van 2 DWA stelsels op openbaar domein  

De RAAD; 
 

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 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne naar aanleiding van het vaststellen van de zoneringsplannen voor de sanering van het afvalwater en zijn latere wijzigingen 
(VLAREM II); 

 
Gelet op 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 en zijn latere wijzigingen;  

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

 



Gelet op de gemeentelijke  verordening van 8 februari 2002 betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op 
de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen; 

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

 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (in werking 
sedert 1 februari 2005), zoals gewijzigd op 23.06.2006 en 10.09.2010; 

 

Gelet op de bepalingen van VLAREM II – zoals gewijzigd op 09.05.2008 – ,  inzonderheid art 6.2.2.1.2  

§3. Een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, is verplicht op het 

ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij het anders bepaald is in het uitvoeringsplan. Voor bestaande 

gebouwen in een gesloten bebouwing is de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, 

enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd. 

§4. Onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of milieuvergunnings-voorwaarden, moet voor de 

afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld:  

1° opvang voor hergebruik; 

2° infiltratie op eigen terrein; 

3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater; 

4° lozing in de hemelwaterafvoerleiding (RWA) in de straat. 

Overwegend dat bovenvermeld artikel 6.2.2.1.2 § 3 zich vertaalt in het begrip ‘optimale afkoppeling’;  
 

Gelet op de bepalingen van het Algemeen Waterverkoopreglement zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 08.04.2011;  
 

Overwegende dat de Gemeente Wellen sterk investeert in de aanleg van gescheiden rioleringssystemen; 
 
Overwegende dat de aanleg van 2 DWA-leidingen met een maximale afkoppeling op particulier domein noodzakelijk is om in aanmerking te 
komen voor de maximale subsidies voor de uitvoering van rioleringswerken vanwege de VMM; 

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

 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 04.02.2011 houdende het subsidiereglement bij de verplichte afkoppeling van hemel- en 
afvalwater op privaat domein bij de aanleg van 2 DWA stelsels op openbaar domein;   

 
Gelet dat bovenstaand reglement enkele onjuistheden en onvolkomenheden bevat en bijgevolg aangepast dient te worden;   

 
Gelet op artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 

Gelet op de toelichting van de voorzitter; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 
 

BESLUIT: met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 

Artikel 1: Definities. 

- Afvalwater: verontreinigd water waarvan men zich ontdoet, zich moet ontdoen of de intentie heeft zich van te ontdoen, met 
uitzondering van hemelwater dat niet in aanraking is geweest met verontreinigende stoffen. 

- Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater. 
- Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van:  

 normale huishoudelijke 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 



 afvalwater afkomstig van 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 
- DWA: droog weer afvoer: leiding voor uitsluitend afvalwater zonder regenwater 
- 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). 
- RWA: regenwaterafvoer: leiding voor uitsluitend hemelwater 
- Afkoppelingsproject: elk door het college van burgemeester en schepenen of door de gemeenteraad als dusdanig vastgesteld en door 

een plan afgebakend project. 
- Afkoppelingsadviseur: wordt door de gemeente aangesteld. Informeert de bewoners, maakt het afkoppelingsplan, de kostenraming, 

volgt de uitvoering op, maakt het verslag voor de toekenning van de subsidie en controleert de facturen; 
 

Artikel 2:  Toepassingsgebied 

Dit subsidiereglement geldt uitsluitend voor bestaande gebouwen en aanhorigheden op privaat domein waarvoor de gemeente Wellen 

- De aanleg van een gescheiden afvoerstelsel voor afval –en regenwater op privaat domein niet verplicht heeft opgenomen in de 
bouwvergunning. 

- De bouwvergunning werd afgeleverd voor inwerkingtreding van de gemeentelijke  verordening van 8 februari 2002 betreffende de 
lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig 
van particuliere woningen. 

 
EN waarbij de verplichting tot optimale afkoppeling wordt opgelegd in het kader van één van volgende situaties : 

- De Gemeente Wellen legt een gescheiden riolering aan en wordt daarvoor gesubsidieerd door de Vlaamse milieumaatschappij 
(VMM) die de optimale afkoppeling van de betrokken particuliere gebouwen met inbegrip van aanhorigheden en niet huishoudelijke 
inrichtingen eist als voorwaarde tot subsidiëring; 

- De Gemeente Wellen legt een 2-dwa riolering aan op het openbaar domein. 
 

Artikel 3: Uitvoering 

- Wanneer in de openbare weg een gescheiden riolering – 2 DWA-stelsel wordt aangelegd, moet het huishoudelijk afvalwater 
aangesloten worden op de droog weer afvoer; 

- Het hemelwater moet maximaal worden afgekoppeld van de DWA 
Voor de afvoer van hemelwater moet de voorkeur gegeven worden aan:  

1° opvang voor hergebruik; 
2° infiltratie op eigen terrein; 
3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater; 
4° lozing in de hemelwaterafvoerleiding (RWA) in de straat. 

-    De Gemeente Wellen voorziet in de deskundige begeleiding op privaat domein door een afkoppelingsadviseur, aangesteld 
door de Gemeente Wellen; 

-   Voor de aanvang van de werken stelt de afkoppelingsadviseur een plan van de bestaande toestand op, vervolgens een 
ontwerpplan en een kostenraming van de uit te voeren afkoppelingswerken;  

-  Het ontwerpplan wordt aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd ter goedkeuring;   
-  De afkoppelingswerken worden uitgevoerd volgens het door het college van burgemeester  en schepenen goedgekeurd 

ontwerpplan – onder begeleiding van de afkoppelingsadviseur; 
-  De werken voor de afkoppeling van afvalwater en hemelwater op privaat domein worden door de eigenaar zelf of een door 

hem aangestelde aannemer uitgevoerd; 
-    Voor de aanvang van de werken worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en de eigenaars van de gebouwen omtrent 

hun wederzijdse rechten en plichten. Deze afspraken worden vastgelegd in een ‘overeenkomst inzake afkoppeling van hemel- 
en afvalwater’ tussen de eigenaars en het college van burgemeester en schepenen. Het  model voor deze overeenkomst is in 
bijlage van dit besluit opgenomen. 

-  Na de uitvoering van de afkoppelingswerken op eigen terrein, nodigt de eigenaar de afkoppelingsadviseur uit om de realisatie 
van de ‘geplande toestand’ vast te stellen. 

-  De gemeente Wellen verzorgt de aansluiting op het openbaar rioolstelsel.     
 

Artikel 4: Subsidiebedrag 
 
De eigenaar die de “overeenkomst inzake afkoppeling van hemel- en afvalwater” ondertekend heeft, komt in aanmerking voor de volgende 
gemeentelijke subsidies. 
Een gemeentelijke subsidie van maximaal 600 euro zal toegekend worden bij de afkoppeling van gemengde private rioleringsstelsels volgens 
de volgende modaliteiten : 

 Er wordt een forfaitair bedrag van 200 euro toegekend voor de werken die de privaat persoon of rechtspersoon zelf 
uitvoert of laat uitvoeren door een door hem aangestelde aannemer;  

 Er wordt een tussenkomst van maximum 400 euro voorzien in de materiaalkosten mits een kopie van de facturen 
wordt voorgelegd. 

De subsidie voor de optimale afkoppeling sluit het bekomen van andere RWG-premies (Rationeel WaterGebruik) vanwege de gemeente 
Wellen niet uit.   

 
Artikel 5: Modaliteiten voor de uitbetaling van de gemeentelijke subsidie 
 
Het subsidiebedrag wordt toegekend na het bezorgen van de volgende stukken aan de afkoppelingsadviseur door de eigenaar en na 



goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen : 

 Kopie van de laatste bouwvergunning 

 Verklaring eigen werk 

 Rekeningnummer van de rechtspersoon of de privaatrechterlijke persoon waarop de subsidie kan gestort worden. 

 Kopie facturen 
De werken dienen ten laatste voltooid zijn tegen het einde van de rioleringswerken op het openbaar domein. 
De subsidie is éénmalig per bestaande woning en wordt enkel uitgekeerd wanneer de werken binnen de gestelde termijn werden uitgevoerd. 

 
Artikel 6: Belasting bij niet - afkoppeling 
Indien niet voldaan wordt aan de bij decreet bepaalde verplichting tot maximale afkoppeling zal een belasting worden opgelegd, opgenomen 
in een apart belastingsreglement. 
De noodzakelijke aanpassingswerken aan het private afvoerstelsel, na het beëindigen van de werken op het openbaar domein betreffende 

het afkoppelingsproject, zijn volledig ten laste van de private eigenaar om alsnog te kunnen voldoen aan de afkoppelingsplicht.  Voor deze 

werken kan geen aanspraak meer gemaakt worden op de subsidie die het voorwerp uitmaakt van dit reglement.   

Artikel 7:  

Dit reglement treedt in werking vanaf heden en heft de beslissing van de gemeenteraad dd. 04.02.2011 op.   

Artikel 8:  

Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving gezonden worden naar : 

-    De provinciegouverneur 
-    Departement LNE, afdeling Milieu-integratie en Subsidiëringen, Centraal Aanspreekpunt voor Lokale Overheden. 

 

Bijlage 
 
OVEREENKOMST INZAKE VERPLICHTE AFKOPPELING VAN HEMEL- EN AFVALWATER. 
 
Tussen de Gemeente Wellen, vertegenwoordigd door                      , Burgemeester en                           , Gemeentesecretaris handelend in 
uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd.        , 
 
en  
 
de heer/mevrouw                              , wonende                                te              
eigenaar van het gebouw gelegen                             te Wellen, 
 
of  
 
de firma                   , gevestigd                             te             eigenaar van het gebouw gelegen                                    te Wellen en geregistreerd in 
het register van ondernemingen onder het nummer                             en hier vertegenwoordigd door 
  
wordt overeengekomen 

 

1. Verplichtingen van de Gemeente Wellen. 
§ 1. De gemeente voorziet, voor haar rekening, in de deskundige begeleiding van de diverse afkoppelingsprojecten door een 
“afkoppelingsadviseur”. 
 
§ 2. De gemeente Wellen draagt volgende taken op aan de afkoppelingsadviseur:  

- het in kaart brengen van de bestaande toestand;  
- het opmaken van een ontwerpplan, een beschrijvende nota en een kostenraming van de uit te voeren afkoppelingswerken;  
- het ter goedkeuring voorleggen van het ontwerpplan aan het college van burgemeester en schepenen;   
- het opvolgen van de uitvoering van de afkoppelingswerken; 
- het opmaken van het verslag voor de toekenning van de subsidie en het voorleggen ervan aan het college van burgemeester en 

schepenen ter goedkeuring uiterlijk binnen de drie  
- maanden na beëindiging van de afkoppelingswerken op privaat domein.   

 

§ 3. De Gemeente Wellen informeert de eigenaar 60 dagen voor de aanvang van de rioleringswerken op openbaar domein. 
 
§ 4. De gemeente Wellen verbindt zich ertoe een gemeentelijke subsidie van maximaal 600 euro toe te kennen bij de afkoppeling van 

gemengde private rioleringsstelsels volgens de modaliteiten zoals bepaald in het besluit van de gemeenteraad dd. 21.10.2011 

‘Subsidiereglement bij de verplichte afkoppeling van hemel- en afvalwater op privaat domein bij de aanleg van 2 DWA stelsels op openbaar 

domein’.   

 Er wordt een forfaitair bedrag van 200 euro toegekend voor de werken die de privaat persoon of rechtspersoon zelf uitvoert of laat 
uitvoeren door een door hem aangestelde aannemer;  

 Er wordt een tussenkomst van maximum 400 euro voorzien in de materiaalkosten mits een kopie van de facturen wordt voorgelegd. 
 

§ 5. De gemeente Wellen verzorgt de aansluiting op het openbaar rioolstelsel.   



 
2. Verplichtingen van de eigenaar. 
§ 1. De eigenaar laat toe dat de afkoppelingsadviseur het gebouw betreedt en een inventaris opmaakt van de “bestaande toestand” inzake 
afval- en hemelwaterafvoer. De eigenaar stelt de bestaande plannen ter beschikking.  De eigenaar maakt de nodige afspraken met een 
eventuele huurder van het gebouw.   
 
§ 2. De afkoppelingsadviseur maakt – in overleg met de eigenaar – een plan op dat een gescheiden afvoer van afval- en regenwater mogelijk 
maakt (verder ‘geplande toestand’). 
 
§ 3. De eigenaar verklaart zich akkoord met de “geplande toestand” en tekent daartoe naast deze overeenkomst ook het in de bijlage bij deze 
overeenkomst gevoegde plan en de beschrijvende nota van de werken.   
 
§ 4. De eigenaar verbindt zich ertoe, door de ondertekening van de “Overeenkomst inzake afkoppeling van hemel- en afvalwater”, om de 
werken die nodig zijn om de ‘geplande toestand’ te realiseren, uit te voeren of te laten uitvoeren door een door hem aangestelde aannemer 
voor het einde van de werken aan het openbaar rioolstelsel op het openbaar domein.  De wijze van afkoppelen dient te stroken met de 
voorschriften zoals deze door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zijn vastgesteld en door de afkoppelingsadviseur werden medegedeeld 
aan de eigenaar.   
 
§ 5. De eigenaar verbindt zich ertoe, na uitvoering van de afkoppelingswerken op eigen terrein, de afkoppelingsadviseur uit te nodigen om de 
realisatie van de ‘geplande toestand’ vast te stellen.   
 
§ 6.  De eigenaar verbindt er zich toe de nodige documenten over te maken aan de afkoppelingsadviseur teneinde deze toe te laten een verslag 
op te maken voor het toekennen van de subsidie.  Tenminste volgende documenten worden uiterlijk binnen de maand na beëindiging van de 
werken op eigen terrein overgemaakt aan de afkoppelingsadviseur:  

 Kopie van de laatste bouwvergunning 

 Verklaring eigen werk 

 Rekeningnummer van de rechtspersoon of de privaatrechterlijke persoon waarop de subsidie  

 kan gestort worden. 

 Kopie facturen 
 
3. Diverse bepalingen 
§ 1.  Vooraleer een geschil aan de bevoegde rechtbank voor te leggen, verbinden partijen zich ertoe te goeder trouw en met in acht name van 
de redelijke belangen van de andere partij te onderhandelen met het oog op een minnelijke schikking.   
 
§ 2. Het Belgisch recht is op deze overeenkomst van toepassing. 
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Tongeren uitsluitend bevoegd.   
 


