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Lijst met afkeurcriteria en aandachtspunten m.b.t. keuring privé-riolering. 
 
Aansluitingsplicht  
 
Als een woning gelegen is in het centraal gebied of het collectief geoptimaliseerd buitengebied, dan 
is er in de straat een afvalwaterriolering aanwezig die verbonden is met een operationele 
waterzuiveringsinstallatie (Vlarem II). In dit gebied is een verplichting om afvalwater aan te sluiten op 
de afvalwaterriool. Hiervan kan enkel worden afgeweken als de afstand van de woongelegenheid of 
lozingspunt tot de openbare riolering meer dan 250m bedraagt of als de aansluiting uitgevoerd moet 
worden via één of meerdere percelen van derden. In dat geval moet een individuele 
behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) geïnstalleerd worden. Een aansluiting van het 
afvalwater op de afvalwaterriool via een pomp is technisch haalbaar en is dus geen reden om af te 
wijken van de aansluitingsplicht.  
 
1. Wettelijke basis voor de keuring van nieuwbouw- en afkoppelingsprojecten: 

 

 Algemeen waterverkoopreglement (Besluit van de Vlaamse regering van 8 april 2011; 
publicatie Belgisch staatsblad van 10 juni)  
De privéwaterafvoer moet conform de gangbare wettelijke en technische voorschriften zijn. 
Zij moet in de volgende gevallen hierop gekeurd worden: 

1° voor de eerste ingebruikname; 
2° bij belangrijke wijzigingen; 
3° na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant; 
4° bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting 
om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem. 
 

 Ministerieel besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer 
(28 juni 2011, wijziging 22 april 2014) 

 
Hoofdstuk 3. Keuring van de privéwaterafvoer 
 
Art. 5. De keuring van de privéwaterafvoer dient na te gaan of de scheiding van hemelwater 
en afvalwater wordt nageleefd op het private terrein. 
 
Art. 6. De privéwaterafvoer wordt geacht niet conform de geldende wettelijke en technische 
voorschriften te zijn indien: 
1° de aansluiting van het afvalwater in strijd is met de geldende milieuvoorwaarden; 
2° huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in het gedeelte van de privéwaterafvoer dat 

bestemd is voor de afvoer van hemelwater; 
3° hemelwater wordt geloosd in het gedeelte van de privéwaterafvoer dat bestemd is 

voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater, tenzij hiervan kan worden afgeweken in 
uitvoering van art. 4.2.1.3 of art. 6.2.2.1.2 van Vlarem II; 

4° In geval van keuring, zoals bedoeld in art. 12 §1, 3e lid, 1° van het besluit van 8 april 
2011, er geen hemelwater put is geplaatst conform de bepalingen van het besluit van 
1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen 
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater of voor vergunningsaanvragen 
vanaf 1 januari 2014 het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
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hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater. 

 
 

 Geen hemelwaterput aanwezig = AFKEUR Tenzij: 

 Bouwaanvragen tussen 01/02/2005 – 31/12/2013: 
o Percelen < 3 are  
o Dakopp < 75m² 
o Uitbreidingen met horizontale dakopp < 50m² 
o Groendak of rieten dak 

 Bouwaanvragen vanaf 01/01/2014: 
o Oppervlakte eengezinswoning < 40m² 
o Oppervlakte ander dan eengezinswoning < 100m² 
o Uitbreiding van constructie 

 
 

 
2. Andere vigerende wetgeving: VLAREM II, stedenbouwkundige verordening, plaatselijke 

verordeningen. 
 

 Nieuwbouw: 
a. Volledige scheiding verplicht  
b. Hemelwaterput volgens stedenbouwkundige verordening in alle andere gevallen dan: 

• Voor stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd tussen 01/02/2005 -
31/12/2013 

o Perceel < 3 are 
o Gebouwen met enkel rieten daken of met enkel groendaken 
o Dakoppervlakte < 75m² 
o Uitbreiding van dakoppervlakken van gebouwen < 50m² 

 
• Voor stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd vanaf 01/01/2014:  

o Oppervlakte nieuwe eengezinswoning < 40m² 
o Oppervlakte nieuw gebouw ander dan eengezinswoning < 100m² 
o Uitbreidingen van constructies 
o Gebouw met enkel groendak 
o Indien er geen afwateringsconstructies (bv. dakgoten of waterslikkers) 

aan daken of verhardingen aanwezig zijn 
 

 Bestaande panden: afkoppeling bij (her)aanleg van riolering (op openbaar terrein) of 
uitbreiding bij bestaande gebouwen: 
a. Open en halfopen bebouwing: volledige scheiding 
b. Gesloten bebouwing: 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. 
 

 Voor de aan te leggen stelsels is maximale scheiding verplicht! Tenzij anders bepaald in het 
GUP (Gebiedsdekkende uitvoeringsplan) 
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3.  Zoneringsplannen (zuiveringszones): 
a. Algemeen:  De keurder dient voor het uitvoeren van de keuring de zoneringsplannen te 

raadplegen om na te gaan in welke cluster het te keuren pand gelegen is. 
b. Raadpleegbaar via internet: Via de website van de Vlaamse Milieu Maatschappij kan de 

keurder de zoneringsplannen raadplegen. Dit kan via volgende link: 
http://geoloket.vmm.be/zonering  

c. Hoe raadplegen: Kies gemeente, straat en huisnummer 
d. In het voorbeeld “Schuurkenstraat 40, HASSELT” zien we dat het pand gelegen is in 

“Collectief te optimaliseren buitengebied” 
 

 
 
4. Lijst met afkeurcriteria voor aansluiting hemel- en afvalwater: 

 
a. Bij keuring van Nieuwe panden: 

 
1. Hemelwaterput verplicht, het ontbreken hiervan leidt tot afkeur (uitzonderingen 

zie punt 2). 
2. Volledige scheiding verplicht volgens stedenbouwkundige verordening, niet of deels 

gescheiden leidt tot afkeur.  
3. In het collectief te optimaliseren buitengebied is een voorbehandelingsinstallatie 

verplicht, het ontbreken hiervan leidt tot afkeur. Zowel het grijs-als zwart water 
dient op de voorbehandelingsinstallatie te worden aangesloten. Alle 
afvalwaterstromen dienen op de voorbehandelingsinstallatie te zijn aangesloten, 
zoniet leidt dit tot afkeur. 

4. In het individueel te optimaliseren buitengebied is een IBA verplicht, het ontbreken 
hiervan of verkeerdelijk zijn aangesloten leidt tot afkeur 

 
b. Bij keuring van Bestaande panden: → afkoppeling bij (her)aanleg van riolering of 

uitbreiding bij bestaande gebouwen 
 

1. Open en halfopen bebouwing: geen volledige scheiding leidt tot afkeur, tenzij 
hemelwater enkel via leiding onder of door gebouw kan worden afgekoppeld. In dit 

http://geoloket.vmm.be/zonering
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laatste geval is een uitzondering mogelijk (zie Referentiekader optimale afkoppeling 
van VMM – p2, 5e alinea) 

2. Gesloten bebouwing: 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. Afhankelijk van voornoemde situatie kan het gedeelte, dat niet voldoet 
aan “deels gescheiden” of “volledig gescheiden”, tot afkeur leiden.  

3. In het collectief te optimaliseren buitengebied is een individuele 
voorbehandelingsinstallatie (bv. septische put) verplicht, het ontbreken hiervan of 
niet aansluiting van alle afvalwaterstromen (grijs en zwart) leidt tot afkeur. 

4. In het individueel te optimaliseren buitengebied is minimum een 
voorbehandelingsinstallatie verplicht (bv. septische put of een IBA, het ontbreken 
hiervan, verkeerdelijk zijn aangesloten of niet aansluiting van alle 
afvalwaterstromen (grijs en zwart) leidt tot afkeur 
 
 

c. Bij keuring van Nieuwe en Bestaande panden: 
 
1. Correcte aansluiting (aansluitplicht) niet aansluiten op de aangeboden 

lozingspunten leidt tot afkeur. Indien er geen mogelijkheid is om een controle te 
doen tot aan de rooilijn leidt dit tot afkeur. 

2. Bijkomende eisen opgenomen in een verordening van de gemeente / rioolbeheerder  
(goedgekeurd door de minister) 

3. In het Collectief geoptimaliseerd buitengebied of Centraal gebied leidt de 
aanwezigheid van een IBA tot afkeur (tenzij het lozingspunt gelegen is op meer dan 
250m van de openbare riolering of aansluiting over perce(e)l(en) van derden; in dit 
geval is er IBA als zuivering en GEEN aansluiting op de openbare riolering) 

 
5.  Lijst met aandachtspunten: 

Bij keuring van nieuwe panden en/of bestaande banden (NP) en/of (BP): 
 

Nr. Aandachtspunt NP BP 

1 plan stemt niet overeen met de wetgeving   

2 kleurcode niet of gedeeltelijk toegepast   

3 geen waterdoorlatende verharding geplaatst doch vereist   

4 geen Benor materialen gebruikt   

5 volume hemelwaterput te klein volgens bouwvergunning of andere regelgeving   

6 
dakoppervlak niet of gedeeltelijk aangesloten op hemelwaterput of 
infiltratievoorziening 

  

7 geen hergebruik voorzien van hemelwater    

8 geen of te weinig aftappunten voorzien voor hergebruik   

9 geen infiltratievoorziening geplaatst doch vereist   

10 infiltratievoorziening stemt niet overeen met de vereisten   

11 
overloop regenwaterput op gracht ipv op infiltratievoorziening (met schriftelijke 
toestemming van rioolbeheerder) 

  

12 infiltratievoorziening bovengronds ipv ondergronds en vice versa   

13 risico aansluiting niet geplaatst volgens vereisten   

14 

huisaansluitputjes niet geplaatst, beschadigd, deksel ontbreekt, niet waterdicht 
aangesloten, aansluitdiepte niet gerespecteerd (sommige rioolbeheerders 
aanvaarden enkel keuringen nadat er door de klant een aanvraag tot aansluiting 
gebeurd is en de aansluitputjes geplaatst zijn en anderen  wensen eerst een 
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conformiteitsattest, alvorens aansluitputjes te plaatsen) 

15 voorbehandelingsinstallatie geplaatst doch niet vereist   

16 
Beschadigingen van het stelsel op privé-terrein, inbreuken op de regels van de 
kunst of op de code van goede praktijk waardoor een goede werking verhinderd 
wordt. 

  

17 
De grootte van bepaalde rioleringsonderdelen stemmen niet overeen met de 
vereisten of met de code van goede praktijk (vb. de grootte van de 
voorbehandelingsinstallatie) 

  

18 

Het ontbreken van bepaalde rioleringsonderdelen volgens de vereisten of ten 
opzichte van de code van goede praktijk (vb. het ontbreken van een bezinkput 
voor een infiltratievoorziening, ....) waardoor een goede werking verhinderd 
wordt. 

  

19 volume septische put te klein   

20 
het ontbreken van een septische put indien vereist door rioolbeheerder maar 
niet opgenomen in BWVR/aanvullende voorwaarden (behalve in collectief te 
optimaliseren buitengebied, hier is VLAREM II van toepassing) 

  

 
6.  Uitzonderingen op voorgaande afkeurcriteria en aandachtspunten: 

 
a. In principe kunnen afkeurcriteria enkel in strengere zin afwijken van de 

hiërarchie van de rechtsbronnen (Hiërarchisch hogere wetgeving) 
b. Indien de gemeente / rioolbeheerder een eigen verordening heeft 

(goedgekeurd door de minister) (voor zowel afkeurcriteria als 
aandachtspunten) 

c. Aansluitreglement van de rioolbeheerder / gemeente (enkel voor 
aandachtspunten) 
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Aandachtspunten ontwerp 

 

1. Toestellen binnenshuis 

Toestellen binnenshuis met een afvoer zoals airco, boiler, waterontharder etc. dient de afvoer ervan 

aangesloten te worden op de DWA leiding.  

2. Zwembaden en filters 

Voor zwembaden wordt er onderscheid gemaakt tussen een binnenzwembad en een 

buitenzwembad. De overloop van een binnenzwembad dient aangesloten te worden op de DWA 

leiding. De overloop van een buitenzwembad wordt beschouwd als ‘verharde oppervlakte’ waar 

regenwater op valt en dient aangesloten te worden op RWA. De filter dient steeds aangesloten te 

worden op de DWA-leiding. 

Het residu van de filter van de regenwaterput dient steeds aangesloten te worden op RWA. Deze 

gaat best naar de overloop van de regenwaterput. 

3. Klokputjes, terrassen en roosters 

Hiervoor dient de volgende vuistregel gevolgd te worden: 

• Indien de grondslag afwatert naar het afwateringspunt  RWA 

– Bv rooster aan kelderinrit garage 

– Bv rooster of klokputje onoverdekt terras 

 

• Indien de grondslag afwatert weg van afwateringspunt  DWA 

– Bv klokputje aan deur 

– Bv buitenkraantje met afvoer 

– Bv klokrooster overdekt terras 

– Bv rooster aan oprit garage 

  

 

4. Waarop aansluiten? 

Groendaken, terrassen en opritten worden best aangesloten op de overloop van de hemelwaterput. 

De hemelwaterput dient aangesloten te worden op een infiltratievoorziening (indien verplicht). 

Grondwater en drainagewater dienen best opnieuw te infiltreren of indien dit niet mogelijk is dient 

deze aangesloten te worden op de RWA, niet op de DWA. 
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VEEL GEMAAKTE FOUTEN – VEEL GESTELDE VRAGEN 

 
 
 HEMELWATERPUT 

 

1 De overloop van een HW-put wordt vaak rechtstreeks op de riolering 
aangesloten ipv op een infiltratievoorziening. 
 

De overloop van een HW-put moet steeds aangesloten worden op een infiltratievoorziening 

2 Heel regelmatig merken we dat regenwaterafvoeren niet op de HW-put zijn 
aangesloten. 
 

Alle regenwaterafvoeren moeten op de HW-put aangesloten worden 

3 Moet een groendak aangesloten worden op een regenwaterput? 
Is infiltratie verplicht bij een groendak? 

Groendaken moeten aangesloten worden op een infiltratie of op de overloop van een HW-put. Er 
is een vrijstelling voor het plaatsen van een regenwaterput indien er een volledig groendak werd 
geplaatst met voldoende buffering. Voor de (dak)gedeeltes zonder groendak moet er wel een 
regenwaterput worden geplaatst. Er is GEEN vrijstelling voor infiltratie, maar de oppervlakte van 
het groendak mag je delen door twee voor de berekening van de afwaterende oppervlakte. (GSV 
van 01/01/2014) 
 

4 Een deel van het regenwater komende van het zadeldak komt op een plat dak 
dat deels groen dak/ deels terras is. Wordt dit allemaal naar de regenwaterput 
geleid? 

Het zadeldak en het deel plat dak dat geen groendak is, moet naar de HW-put. Groendak 
aansluiten op overloop van de HW-put, voor de infiltratie (conform GSV). Indien het groendak 
hoger ligt dan het platte dak, en afwatert naar het platte dak (en dit niet apart kan) dan mogen 
deze 2 op de overloop. Het zadeldak moet altijd op de HW-put, indien geen HW-put aanwezig, is 
dit een afkeur. Regenwater afkomstig van terrassen sluit men best aan op de overloop van de 
hemelwaterput (zie waterwegwijzer bouwen en verbouwen).  
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 SEPTISCHE PUT – IBA 
 

1 Waar staat beschreven dat alle afvalwater door een 
voorbehandelingsinstallatie moet in collectief te optimaliseren buitengebied? 

In de Vlarem staat beschreven dat ALLE afvalwater door een individuele 
voorbehandelingsinstallatie moet in collectief te optimaliseren buitengebied. Zowel in de code 
goede praktijk van 1996 als in die van 2012, is dit beschreven. Voor meer inlichtingen kan u kijken 
op de website van Vlario. Daar klikt u links op “dossiers” en dan rechtsonder op 
“voorbehandelingsinstallaties” Home » Voorbehandeling » 4. Wetgeving In Vlarem II, afdeling 
6.2.2. wordt de aansluitplicht voor huishoudelijke afvalwaters in de verschillende zones 
vastgelegd. De aansluitplicht voor ingedeelde inrichtingen (huishoudelijk afvalwater >600m³ per 
jaar) wordt vastgelegd in afdeling 4.2.8. In uitvoering van art. 2.3.6.3 van Vlarem II, werd door de 
Vlaamse Minister een Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van 
rioleringssystemen vastgelegd op 20 augustus 2012.  
 

2 We ontvangen veel rioleringsplannen voor panden in collectief te 
optimaliseren buitengebied waar het grijs water NIET door een individuele 
voorbehandelingsinstallatie gaat. 

In de Vlarem staat beschreven dat ALLE afvalwater door een individuele 
voorbehandelingsinstallatie moet in collectief te optimaliseren buitengebied. Bovendien moet de 
septische put voor een pand in het collectief te optimaliseren buitengebied een minimale inhoud 
van 3.000 liter hebben (zie Code Van Goede Praktijk Rioleringen). 
 

3 Waar kan ik de nodige informatie vinden omtrent de minimale inhoud van een 
IBA en septisch put? 

Op de website van Vlario, klik je links op dossiers. Dan zie je links verschillende dossiers die 
behandeld zijn in werkgroepen enz. Hier vind je alle nodig info. 
 

4 Wanneer mag er toch een IBA geplaatst worden in centraal gebied/collectief 
geoptimaliseerd buitengebied? 

Er zijn 3 uitzonderingen waardoor je wel een IBA mag plaatsen op in centraal gebied/collectief 
geoptimaliseerd buitengebied (zondigen tegen aansluitplicht) 
1) Indien de afstand meer dan 250m lang is. 
2) Wanneer je over iemand anders zijn perceel moet om te kunnen aansluiten 
3) Als de milieuvergunning dit toestaat. Anders geeft dit een non-conformiteit.   
 

5 In collectief te optimaliseren buitengebied (groene zone) moet het grijs en 
zwart waterdoor de septische put gaan, maar: 

 Werken de bacteriën nog goed als er vuil water van de toiletten 
inkomt plus huishoudelijk afvalwater?  

 Zitten de septische putten niet zeer snel vol?  
 

Op onderstaande link van onze website vindt u meer tekst en uitleg. 
http://www.vlario.be/voorbehandeling/voorbehandelingsinstallaties-opvang-en-
voorbehandelingsputten/ 
Indien een septische put groot genoeg is valt het ruimen van deze put wel best mee, zeker als u 
een put zou nemen met meerdere compartimenten. Alles hangt natuurlijk af van hoe kwistig men 
met de wc-eend, javel,... omspringt. Indien men let op de hoeveelheid van deze producten en ook 
biologisch afbreekbare producten neemt, is het ruimen van deze putten niet meer dan 
Standaardprocedure. Het is zo dat de bacteriën niet goed tegen deze producten kunnen, maar er 
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is naast de bacteriologische werking ook een gistingsproces in deze putten. Daar er ook warm 
water bij in deze put komt zal de temperatuur wat stijgen waardoor meer gisting en ook het bij-
produceren van bacteriën sneller gaat. 
 

6 Is men verplicht om het grijs water van de septische put te halen van zodra er 
de zone van collectief te optimaliseren buitengebied verandert in collectief 
geoptimaliseerd buitengebied? 
 

Neen, men is niet verplicht om grijs en zwart water te scheiden.  

 
 
 INFILTRATIEVOORZIENING 

 

1 Bij een te verbouwen woning ligt een oude drainagebuis in de grond. De 
bouwheer vraagt zich af of hij deze kan/mag gebruiken als infiltratie? Er zijn 
verder wel geen details bekend van deze buis, dus de grootte of het debiet 
hiervan kan niet bepaald worden. 
 

Er zijn wel enkele technische problemen om dit niet te doen. Een drainage is het 
tegenovergestelde van een infiltratie. Een oude drainage werkt waarschijnlijk al niet meer goed 
daar de levensduur ervan beperkt is. Dus infiltratie nihil. De inhoud enz. is niet controleerbaar. 
Om te voldoen aan de GSV is dit dus niet voldoende.  
 

2 De nieuwe GSV stelt dat er geen infiltratievoorziening verplicht is als het 'goed' 
< 250 m². Wat bedoelt men hier echter met het woord 'goed'? Bedoelt men de 
oppervlakte van het perceel of de dakoppervlakte van de woning? 
 

De oppervlakte van het perceel. 

4 Wanneer een wadi voorzien wordt, mag het grondvlak ook meegeteld worden 
als infiltratieoppervlakte? 

Als het infiltratiesysteem dieper is dan 30cm mogen enkel de zijwanden meegeteld worden.  Soms 
is het gunstiger om een verlaagd gazon aan te leggen (als daar de plaats voor is natuurlijk), dan 
kan je de volledige oppervlakte meetellen. 
 

5 Is bij de berekening van de afwaterende oppervlakte (Art 10 §4) een 
bestaande verharding in aanmerking te nemen welke uitsluitend afvloeit naar 
de tuin (bovengrondse infiltratie) ? 
 

Verhardingen waarbij door of naast de verharding wordt geïnfiltreerd (ook klinkerverharding) 
zonder goten en slikkers (afvoerkanalen), vallen niet onder de verordening en dienen dus niet 
mee in rekening te worden genomen voor de afwaterende oppervlakte. 

6 Mag men zonder meer zijn hemelwater lozen in een bestaande beek, of dient 
hier toestemming voor aangevraagd te worden?  
 

De overloop van de infiltratie mag normaal naar de beek, maar als bouwheer toch best navragen 
bij de gemeente. 

7 Kan een tuinaannemer zelf een infiltratievoorziening maken door een 
keienbed met daarrond een antiworteldoek te voorzien onder hun oprit?  
 

Dit kan. In principe moet deze voorziening voldoen aan het nodige volume en voldoende 
infiltratieoppervlakte boven de grondwatertafel. 
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 SCHEIDING DWA – RWA 
 

1 We zien regelmatig dat een klokrooster onder een overdekt terras of carport 
aangesloten wordt op de RWA-leiding. 
 

In dergelijke klokrooster zal vooral vuil water terechtkomen. Aansluiten op DWA. 

2 Regelmatig zien we dat klokroosters van niet-overdekte terrassen op de 
DWA-riolering zijn aangesloten. 

Indachtig het gezegde “wat uit de hemel valt, is regenwater en moet via regenwater afgeleid 
worden”, moet het hemelwater van de toegankelijke niet overdekte terrassen aangesloten 
worden op het RWA-stelsel. 
 

3 Een woning is perfect gescheiden, maar de overloop van de 
infiltratievoorziening is soms ter hoogte van  de woning aangesloten op het 
DWA controleputje. Dit mag niet ook al ligt er nog geen gescheiden stelsel op 
straat. 
 

RWA en DWA moeten gescheiden tot op de rooilijn (of max een meter erachter) ook al is er nog 
geen gescheiden stelsel op straat.  

4 Een woning heeft een kelderaansluiting (putje) waar enkel grondwater in 
komt. Mag dit water opgepompt worden naar DWA indien men ook 
afvalwater van wasmachine via dit putje wil verpompen? 

Neen, dit is te bekijken als RWA daar dit grondwater is  (gelijk aan drainagewater). Indien er in de 
kelder een afvoer zou zijn of dat er afvalwater zou geloosd worden mag dit niet via dit putje, 
maar moet er een nieuw putje geplaatst worden, voor de afvoer van dit vuil water (DWA).  Dit is 
de scheiding tussen RWA en DWA. 
 

5 Wat met de filterinstallatie van een zwembad?  
 

De filter van zowel een open als overdekt zwembad moet aangesloten worden op de DWA.  

6 Wat met de overloop van een zwembad? De overloop van het buitenzwembad dient aangesloten worden op de RWA. De overloop van het 
binnenzwembad dient aangesloten te worden op de DWA. 

7 Wat met het spoelwater van een waterverzachter (2 spoelingen per maand )? 
 

Dit moet op DWA 

8 Wat met het condenswater van een condensatieketel? 
 

Dit moet op DWA 

9 Waarop moeten open terrassen aangesloten worden?  Open terrassen moeten aangesloten worden op de RWA. Liefst op de overloop van de 
regenwaterput,  voor de infiltratievoorziening indien deze aanwezig is. 
ALLE verharde oppervlakten die niet overdekt zijn moeten op RWA behalve als er een vervuiling 
is (mestopslag, tankstations,…). Deze uitzonderingen zijn dan opgenomen in de milieuvergunning. 
Dit is eigenlijk de basis van een keuring, scheiden van RWA en DWA.  
 
 

10 Om te beletten dat we in de kelder het toilet, het vuilwater,... zouden Dit mag enkel als er geen riolering aanwezig is op straat. Anders is er een aansluitplicht voor DWA 
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moeten oppompen zouden we dit laten lopen naar een Biotop+ en de uitlaat 
daarvan laten lopen naar de gracht. Mag dat? 

(Vlaremwetgeving), tenzij gelegen in het individuele te optimaliseren buitengebied. Indien er 
geen riool is op straat (collectief of individueel te optimaliseren buitengebied) mag het wel, maar 
zodra er een riolering wordt aangelegd op straat moet de IBA verwijderd worden en moet men 
alsnog alle aanpassingen opnieuw doen en oppompen. 
 

11 Wat indien er een terras is waar een klokputje staat waar ook kuiswater in 
opgevangen wordt? 

Indien (bijna) ALLE regenwater dat op het terras valt, naar het gras of de tuin afloopt, mag een 
klokputje dat enkel vuil water ontvangt, afwateren naar DWA. 
In alle andere gevallen moet dit aangesloten worden op de RWA, maar niet op de RWA-put, maar 
op de overloop van deze put. Zo voorkom je verontreiniging van deze put.   
Indien  alle regenwater van het terras wel in dit putje komt moet de bewoner het nodige doen 
om het vuil kuiswater op te vangen binnen in huis of een extra klokputje voorzien. Basisregel van 
scheiden van RWA en DWA. 
 

12 Mag de overloop van een waterontkalker al dan niet aangesloten worden op 
de RWA-afvoer. 

Een waterontkalker MOET aangesloten zijn op DWA.  (deze gaat voornamelijk water lozen zodra 
hij zichzelf gaat reinigen (vervuild zoutwater)) 

13 Wat met de inrit van een ondergrondse garage waar een aco-drain moet 
geplaatst worden? DWA of RWA. 
 
 

Aansluiten op RWA, tenzij de inrit overkapt is en er geen regenwater in terecht komt.  

14 Wat met de onoverdekte laad- en loskades die aangesloten zijn op een olie-
afscheider (cfr. milieuvergunning).   

Niet overdekte oppervlakten moeten inderdaad op de RWA behalve als er een vervuiling op zit 
zoals mestopslag, tankplaats, enz… (cfr. milieuvergunning). In dit geval dus de afvoer van aan te 
sluiten op DWA. 

15 Moet het effluent van een koolwaterstofafscheider of een olieafscheider 
altijd op DWA?   

Enkel effluent van een KWS-afscheider kan wel degelijk op RWA geloosd worden, op voorwaarde 
dat deze is uitgerust met een coalescentiefilter. Hiermee kan de algemene lozingsnorm op 
oppervlaktewater gehaald worden. Het hangt van project tot project af wat opgelegd wordt. (cfr. 
milieuvergunning) 

 

 


