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#1 Gemeentelijk rioolbeheerder  

• Aanleg riolering in Eektstraat, Eektweg en Gemeentepad, buffergracht

• Beheer en onderhoud gemeentelijk stelsel

• Beheer en onderhoud huisaansluitingen

• Ondersteuning particuliere afkoppeling samen met de gemeente:

o Gratis afkoppelingsadvies

o Vrijstelling heraansluitingsvergoeding

o Gemeentelijke subsidies voor afkoppelingen

o Gratis keuring van de privéwaterafvoer
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#2 Afkoppelen op privé terrein

• Wat wordt er gevraagd?

- Verplicht volledig gescheiden aanbieden van afvalwater en regenwater

- Bij voorkeur hergebruik van regenwater

- Maximaal laten infiltreren van regenwater

• Afkoppelingsadviezen worden opgemaakt en bezorgd  (Co-consulting)
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#3 Wanneer afkoppelen?
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Afstemming met uitvoering project (zo snel mogelijk en ten laatste bij einde project)



#4 Hoe wordt elk perceel aangesloten?

• Bestaande lozingspunten

- Opvang van alle lozingspunten ter hoogte van de rooilijn, nadat deze op het terrein of 
rond de woning ( open of halfopen bebouwing) zijn samengebracht tot één leiding

• Nieuwe huisaansluitputjes

- 1 Putje voor afvalwater en 1 voor regenwater

- Plaatsing op privé

- Maximum aansluitdiepte op 1,30 m
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Voorbeeld
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#5 Keuring van gescheiden afvoer

• Indicatie timing:

- Per afgewerkte fase in functie van de voortgang der werken worden keuringen 
opgestart

=> Zodra de wegverharding geplaatst is en met de afwerking van de bermen gestart 
wordt

- U ontvangt een brief met de vraag om een afspraak te maken

- Vooraf aandringen op keuring heeft geen zin

• Uiterlijk bij voorlopige oplevering der werken dient iedereen gekeurd te zijn

- 1e keuring is op kosten van Fluvius

- Eventuele herkeuringen of laattijdige keuringen zijn op eigen kosten
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#6 Subsidies

• Keurder helpt bij invullen aanvraagformulier

o aanvraag na bekomen gunstig keuringsresultaat

o kopie van bewijsstukken kosten klaarleggen voor keurder

• Zowel kastickets als facturen komen in aanmerking

• Kopie van de gemaakte kostenvoegen bij subsidieaanvraag aan Fluvius

o kosten van aankoop materiaal en installatie

o Kosten van de erkende aannemer

o kosten ivm effectieve afkoppelingswerken (niet verfraaiing) 
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Subsidiebedrag

• Bedrag afhankelijk van gemaakte kosten

- De bewezen kosten worden voor 100% gesubsidieerd. 

- De eerste schijf van 250 euro is niet subsidieerbaar 

- De subsidie wordt slechts toegekend indien het subsidieerbaar bedrag groter is dan 50 euro. 

- Het maximum subsidiebedrag is 750 euro.

• Sociale categoriën => verhoogde tussenkomst

- De bewezen kosten worden voor 100% gesubsidieerd. 

- De subsidie wordt slechts toegekend indien het subsidieerbaar bedrag groter is dan 50 euro. 

- Het maximum subsidiebedrag is 1.000 euro.
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Tot bij u!


