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SUBSIDIEREGLEMENT
VOOR HEMELWATERPUTTEN

ARTIKEL 1
Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt de aanleg van een
hemelwaterput met vaste pompinstallatie gesubsidieerd, binnen de perken van de
goedgekeurde begrotingsbudgetten en voor zover de installatie voldoet aan volgende
voorwaarden:
§1 In geval van vernieuwbouw en bij bestaande woningen waarvoor een bouwvergunning
werd verleend voor 7 september 1999 verleent het College van Burgemeester en Schepenen
een premie voor de aanleg van een hemelwaterput met een minimum volume van 3000 liter.
§2 de hemelwaterinstallatie is na 1 januari 2009 gebouwd volgens, of is na 1 januari 2009 in
overeenstemming gebracht met de technische voorschriften van de code van goede praktijk
voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en voldoet eveneens aan de technische
voorschriften van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater van 1 oktober 2004. De subsidie-aanvrager voegt een attest van de
installateur of van de gemeentelijke technische dienst toe dat de installatie aan deze vereisten
voldoet.
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§3 De eventuele aansluiting op binneninstallaties moet gebeuren conform de voorschriften
van Pidpa. Elke vermenging met leidingwater en regenwater is verboden. Dit wordt
aangetoond met een conformiteitsattest van Pidpa.
§4 De premie bedraagt 250 euro voor een hemelwaterput met aansluiting van minstens 1 WC
of de wasmachine. Indien men niet kan aantonen dat de installatie beantwoord aan de code
van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen kan men geen
subsidie bekomen.
§5 Een afschrift van de facturen dient door de bouwheer of eigenaar voorgelegd te worden
§6 De regenwaterput moet minstens 5 jaar operationeel blijven en kan onder geen beding
verwijderd of buiten dienst gesteld worden. Bij niet naleving zal de toelage teruggevorderd
worden.

ARTIKEL 2
De gemeente kan zich er steeds van vergewissen dat aan de toekenningsvoorwaarden
voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd dan zal de premie niet uitgekeerd
worden, of kan de toelage teruggevorderd worden. Het is de eigenaar op alle momenten
toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor de toelage in
aanmerking te komen.

