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Art. 1: Definities 

SUBSIDIEREGLEMENT 

HEMELWATERINSTALLATIE 

EN/OF     

INFILTRATIEVOORZIENING 

 

horizontale dakoppervlakte de oppervlakte van de projectie van de 

buitenafmetingen van het dak op een horizontaal 

vlak 

hemelwater verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met 

inbegrip van dooiwater 

hemelwaterput / 

hemelwaterreservoir 

reservoir voor het opvangen en stockeren van 

hemelwater 

hemelwaterinstallatie het geheel van hemelwaterput met eventueel 

bijhorend leiding- en pompsysteem, filter enz. 

met het oog op hergebruik van hemelwater 

infiltratie het doorsijpelen van hemelwater in de bodem 

infiltratievoorziening een buffervoorziening waarbij de vertraagde 

afvoer gebeurt door infiltratie 

gewestelijke 

stedenbouwkundige 

verordening 

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 

gebouw vergunde woning of vergund lokaal 

lokaal vergund gebouw waarvan een vereniging 

gebruikt maakt voor haar activiteiten 

‘bestaande’ woning woning waarvoor een bouwvergunning werd 

verkregen vóór 7 september 1999, d.w.z. 10 

dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad 

van de algemene bouwverordening inzake 

hemelwaterputten 

verbouwing een bouwproject waarbij 60% of meer van de 

buitenmuren wordt behouden 

herbouw een bouwproject waarbij minder dan 60% van de 

buitenmuren wordt behouden 

 

Art. 2 : Subsidie 

§ 2.1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde 

kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen voor een bestaand 

gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw, een subsidie voor de aanleg van 

een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening. Deze hemelwaterinstallatie en 

infiltratievoorziening moet voldoen aan de voorwaarden in art. 3 § 3.1. 
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Art. 3 : Toekenningsvoorwaarden voor subsidie 

§ 3.1 De hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening zoals bedoeld in artikel 2 

dienen te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een 

geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk 

voor hemelwaterputten in infiltratievoorzieningen’ en in tweede instantie aan de 

technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten e.a. (5 juli 2013). De belangrijkste voorwaarden die hierin vervat 

zitten zijn: 

Hemelwaterinstallaties 

a) Het volume bedraagt 50l per vierkante meter horizontale dakoppervlakte afgerond 

naar het hogere duizendtal, met een minimum van 5000 l en een maximum van 

10000l, tenzij gemotiveerd aangetoond kan worden dat een groter nuttig hergebruik 

mogelijk is of zal zijn. 

b) De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij 

een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige 

motivering. 

c) De hemelwaterputten worden uitgerust met een operationele pompinstallatie en 

een of meerdere aftappunten die het gebruik van het opgevangen hemelwater 

mogelijk maken, tenzij de aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. 

d) Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en 

het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput 

met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met 

onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een 

afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater. 

e) De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een 

infiltratievoorziening op eigen terrein. 

f) De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, 

een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze 

afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de 

overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de 

openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare 

riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op 

de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het 

lozingspunt op de openbare ruilering het hemelwater en afvalwater gescheiden 

worden. 

Infiltratievoorzieningen 

Infiltratievoorzieningen moeten voldoen aan volgende eisen: 

De infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 4 

vierkante meter per 100 vierkante meter afwaterende oppervlakte. Het 

buffervolume van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 25l per vierkante 

meter afwaterende oppervlakte. 
De afwaterende oppervlakte is de som van: 

 De verharde grondoppervlakten die nieuw aangelegd of heraangelegd worden; 

 Een deel van of in voorkomend geval de volledige bestaande verharde 

grondoppervlakte voor zover deze nog niet is aangesloten op een 

hemelwaterput, infiltratievoorziening of buffervoorziening; 

 Een deel van of in voorkomend geval de volledige horizontale dakoppervlakte 

van de bestaande constructie waar tegenaan gebouwd wordt voor zover deze 

nog niet is aangesloten op een hemelwaterput, infiltratievoorziening of 

buffervoorziening. 
§ 3.2 Een afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.
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Art. 4: Subsidiebedrag 

§ 4.1 De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande woningen 

of bij verbouwing bedraagt 250 euro. 

§ 4.2 De subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt 250 euro. 

Art. 5: Controle 

Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente 

gemachtigde instantie of ambtenaar zich ervan vergewissen dat aan de voorwaarden van 

het subsidiereglement voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de 

subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de 

nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te 

komen. 

Art. 6: Aanvraag tot subsidie 

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt bij voorkeur ingediend vóór de 

aanleg van de installatie. 

De aanvrager kan voor vragen over de aanleg van installaties en infiltratievoorzieningen 

terecht op de milieudienst. 

Art. 7: De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van 

de eigenaar) van een gebouw gelegen op het grondgebied van Brakel slechts éénmalig 

toegekend. 

Art. 8: Dit besluit treedt in werking vanaf 1 juni 2014. Het besluit van 22 december 2008 

wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014. 

Art. 9: In toepassing van artikel 252 van het gemeentedecreet dit besluit ter kennis te 

brengen van het publiek en het centraal aanspreekpunt voor lokale overheden van het 

departement leefmilieu, milieu en energie en aan de heer gouverneur van Oost- 

Vlaanderen. 

 

 

 

Meer informatie kan u vinden bij: 

Dienst Milieu 

De heer Sandy Casieris – milieuambtenaar 

Tel.: 055-43 17 60 

milieu@brakel.be 

 

Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.30 tot 12u.00 en op 
woensdag van 16u.00 tot 19u.30. 
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