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Artikel 1 
Vanaf heden tot en met 31 december 2019 wordt een premie toegekend voor het aanleggen van 
een gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater. 
 
Artikel 2 
De premie kan worden toegekend aan de eigenaar van een bestaande woning, vergund voor 
1/2/2005. 
Onder eigenaar wordt ook verstaan : de persoon die de relevante eigendomsrechten, machtigingen 
of toelatingen ter zake kan voorleggen, zoals de houder van de zakelijke rechten of de huurder. 
 
Artikel 3 
Het tarief van de premie wordt vastgesteld op € 100,00. De premie is éénmalig en wordt enkel 
verleend voor installaties waarvan bewezen is dat ze een ‘permanent karakter’ hebben. 
 
Artikel 4 
Om de premie te kunnen genieten dient te worden voldaan aan volgende voorwaarden : 

 Het pand is gelegen langsheen een straat waar een volledig gescheiden rioolstelsel 
in ontwerpfase werd uitgewerkt. 

 De afkoppeling dient te gebeuren voor de totale verharde oppervlakte (daken en 
verhardingen) van het aangesloten of aan te sluiten pand. 

 De aanvrager dient de nodige documenten te bezorgen aan Pidpa – HidroRio. Deze 
documenten bevatten alle noodzakelijke relevante gegevens (adres, ligging, 
grondplan perceel met maximale aanduidingen van de bestaande afvoeren en 
eventueel van toekomstige RWA en DWA afvoeren, aantal m² dak, aantal m² 
verhardingen,…) 

 De aanvraag dient vergezeld te zijn van een kopie van de recentste 
stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning (of attest van de gemeente 
met de vermelding van de datum van de laatste aanvraag van een 
stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning). 

 Pidpa – HidroRio dient 15 kalenderdagen voor de aanvang der werken in het bezit 
te zijn van volledige en correcte gegevens. 

 Pidpa – HidroRio zal ten laatste 5 kalenderdagen voor de aanvang der werken de 
principiële toekenning of weigering van de premie bekendmaken aan de aanvrager. 

 De aanvang en het einde van de werken dient gemeld te worden aan Pidpa – 
HidroRio. 

 De aanpassingswerken op privéterrein dienen te zijn beëindigd voor de aanleg van 
de riolering door Pidpa – HidroRio in het aangrenzende openbaar domein. 

Pidpa – HidroRio zal steeds de werken of de goede uitvoering ervan controleren en het toekennen 
van de premie laten afhangen van het al dan niet correct afkoppelen. 
Pidpa – HidroRio zal tevens afkoppelingsadvies verlenen aan de betrokken eigenaars onder meer 
door een plaatsbezoek van een afkoppelingsdeskundig medewerker. 
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Artikel 5 
De premie zal worden uitbetaald nadat het gemeentebestuur een conformverklaring mocht 
ontvangen van Pidpa – HidroRio en na voorlegging van een factuur die een minimumtotaalbedrag 
heeft van € 550,00 aan diensten of materialen die ondubbelzinnig betrekking hebben op de aanleg 
van een gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater. 
 


