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Afkoppelen: wat?

Afkoppelen = regenwater afkomstig van 
dakoppervlakken en andere verharde 
oppervlakken scheiden van het afvalwater 
en waar mogelijk hergebruiken, bufferen of 
infiltreren



Afkoppelen: wetgeving

• Europese regelgeving: goede kwaliteit waterlopen 
tegen eind 2015

• Vlaamse wetgeving (VLAREM II) (in werking sinds 
1/08/2008): maximaal aanleggen van gescheiden 

rioleringsstelsels en optimale afkoppeling van private 
woningen



Afkoppelen: waarom?

vroeger: gemengd rioleringsstelsel



Afkoppelen: waarom?

Problemen: 

wateroverlast en 

verdroging

vervuiling



Afkoppelen: waarom?

Toekomst: gescheiden rioleringsstelsel

2 aparte leidingen:

DWA (droogweerafvoer) voor afvalwater -> rioolwaterzuiveringsinstallatie

RWA (regenwaterafvoer) voor regenwater -> waterlopen en grachten



+ Verbetering werking rioolstelsel

• de vervuiling van de waterlopen wordt beperkt

• de waterzuiveringsinstallaties werken een stuk 

efficiënter (minder verdunning door regenwater)

+ Beperking kans op overstromingen

Afkoppelen: waarom?



+ Regenwater: handig in het huishouden

• momenteel vaak gebruik drinkwater voor 

toepassingen die dit niet vereisen: toiletspoeling, auto 
wassen, schoonmaken, tuin besproeien, …. 

Afkoppelen: waarom?

Per dag spoelen we 
per persoon 
ongeveer 43 liter 
drinkbaar water door 
het toilet…



Afkoppelen: waarom?
• door plaatsing regenput kan afgekoppeld hemelwater
gebruikt worden voor dergelijke laagwaardige

toepassingen -> lagere waterfactuur!

Evolutie drinkwaterprijs: stijging met 64% van 2005 tot 2011



Verplicht bij (her)aanleg gescheiden riolering op 
openbaar domein

Algemeen principe: al het regenwater afkomstig van 

dakoppervlakken en andere verharde oppervlakken 

afkoppelen van het afvalwater. 

Afvoer van afvalwater

- alle afvalwater naar de riolering (DWA)

- sterfput afkoppelen (gebruiken voor regenwater)

Afkoppeling op privaat terrein: wat?



Afvoer van hemelwater:

Bij voorkeur:

1. Opvang voor hergebruik (regenput)

2. Infiltratie op eigen terrein (vijver, infiltratiebed,…)

3. Buffering met vertraagd lozen in een 

oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg 
voor regenwater 

4. Lozing in de regenwaterafvoer in de straat

Afkoppeling op privaat terrein: wat?



Bestaande gesloten bebouwing:

- enkel het regenwater van de verharde oppervlakken 

waarvoor geen leidingen door of onder het gebouw 

moeten aangelegd worden

- meeste gevallen: afkoppeling regenwater voorste 

dakhelft naar RWA

- Opgelet: alle afvalwater moet wel aangesloten zijn op 

riolering!

Afkoppeling op privaat terrein: wat?



Bestaande halfopen en open bebouwing:

- volledige scheiding van hemelwater en afvalwater 

Nieuwbouwwoningen en grondige renovatie:

- volledige scheiding van hemelwater en afvalwater

Afkoppeling op privaat terrein: wat?



Afkoppelen op privaat terrein: wat?

Afkoppeling op privaat terrein



Gemeentelijke subsidie hemelwaterputten:
- enkel bij bestaande woningen (niet gekoppeld aan
verplichting in bouwvergunning)

- zowel voor plaatsen nieuwe regenput als heringebruikname
- 0,05€/l putinhoud en maximum 500 euro

Afkoppeling op privaat terrein: wat?



Bufferen/infiltreren



Keuring private riolering verplicht sinds 1 juli 2011 
(Waterverkoopreglement):

- voor de eerste ingebruikname (nieuwbouw)

- bij belangrijke wijzigingen

- na vaststelling van inbreuk op gelijkvormigheid, op 
verzoek van de exploitant (TMVW)

- bij aanleg van gescheiden riolering op openbaar 
domein

⇒ na uitvoering afkoppelingswerken moet private
riolering gekeurd worden
- keuring ok -> conform keuringsattest

- keuring niet ok -> aanpassingswerken + herkeuring

Afkoppeling: keuring private riolering



Afkoppeling op privaat terrein: stappenplan

- infovergadering voor alle betrokkenen

- brief naar alle betrokkenen

- bezoek door keurder van de stad: bekijken individuele 
situatie en uit te voeren werken (gratis)

- complexe situaties: eigenaar laat afkoppelingsstudie

opmaken door erkend afkoppelingsdeskundige
(kosten voor eigenaar)



Afkoppeling op privaat terrein: stappenplan
- uitvoeren afkoppelingswerken door eigenaar (zelf of 

door aannemer) (kosten voor eigenaar – tussenkomst 
stad in deel kosten)

TIP 1: neem foto’s

TIP 2: indien uitvoering door aannemer: maak 
afspraken m.b.t. resultaatsverbintenis (conform 
keuringsattest)

- aanvragen keuring bij stadsbestuur (+ onderdelenlijst 
en uitvoeringsplan met aanduiding van alle leidingen)

- uitvoeren keuring door erkend keurder in dienst van 
stadsbestuur (gratis – herkeuring tegen betaling)

- TIMING: keuring in orde voor einde rioleringswerken



Wat indien u niet afkoppelt?

- bij gescheiden riolering worden kleinere diameters 

voorzien dan bij gemengde riolering

- nieuwe afvalwaterleidingen: diameter enkel berekend 

op hoeveelheid afvalwater en niet voorzien om 
regenwater af te voeren

- niet afkoppelen = grotere kans op overstromingen en 
wateroverlast

Daarom: stedelijk belastingreglement op het niet 

afkoppelen van hemelwater en afvalwater (jaarlijks 

terugkerend tot eigenaar over conform attest beschikt)



Afkoppeling: informatie en ondersteuning

- richtlijnen: 

- www.ronse.be (wonen -> energie en water -> hemelwater)

- www.vlario.be

- Brochure afkoppeling 

- Brochure keuring private riolering

- contactpersonen stad Ronse

- keurder stad Ronse: Manolito Spileers 
(manolito.spileers@ronse.be of 0477/84.92.03) (technische 
vragen)

- dienst mobiliteit en duurzaamheid  (duurzaamheid@ronse.be
of 055/232.753) (vragen m.b.t. subsidies – procedures)



Vragen?

Vragen?


