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Reglement op de technische aansluiting op het openbaar rioleringsnet (GR/2020/160)
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur artikels 41 en 56.
Motivatie
Aangezien het voorzien van een aansluiting op het openbaar rioleringsnet een taak van de gemeente is.
Overwegende dat de noodzaak zich opdringt om hiervoor een reglementering op te stellen om tot
éénvormigheid te komen.
BESLUIT
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het voorgestelde reglement.
Reglement op de technische aansluiting op het openbaar rioleringsnet.
Artikel 1
Dit reglement is van toepassing voor aanvragen voor het aansluiten van de privéwaterafvoer op het
openbaar rioleringsnet.
Artikel 2
Het aansluiten op het openbaar rioleringsnet is steeds vergunningsplichtig. De bouwheer dient hiervoor
een schriftelijke en ondertekende aanvraag in te dienen bij de Technische Dienst via het daartoe ter
beschikking gestelde aanvraagformulier of e-formulier.
Artikel 3
De vergunning voor de aansluiting op het openbaar rioleringsnet wordt afgeleverd door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 4
De aansluiting wordt uitgevoerd door de gemeentelijke technische dienst of derden die door de gemeente
werden aangesteld.
Artikel 5
De plaatsing van de aansluiting houdt volgende werkzaamheden in :
- Leveren en plaatsen van huisaansluitputje op 1m achter de rooilijn. Op plaatsen waar de rooilijn
samenvalt met de bouwlijn wordt dit net vóór de rooilijn geplaatst;
- Levering en plaatsing van buizen met eventuele bochtstukken tussen de openbare riolering en het
huisaansluitputje;
Artikel 6
Naargelang het straatbeeld zal er desgevallend 1 of 2 huisaansluitputjes worden toegestaan. In
verstedelijkt gebied zonder baangrachten worden 2 putjes toegestaan: 1x RWA, 1x DWA. In buitengebied
met baangracht wordt 1 putje toegestaan: 1x DWA.
Artikel 7

De kosten voor de plaatsing van de aansluiting zullen door het bestuur aan de aanvrager worden
aangerekend conform het geldende retributiereglement.
Artikel 8
De aanvrager kan na plaatsing van het putje op privéterrein aansluiten op het huisaansluitputje middels
PVC-buizen met een diameter van 150 mm (open).
Artikel 9
Voor nieuwbouwwoningen en vergunningsplichtige verbouwingswerkzaamheden is sedert 1 juli 2011 de
keuring van de privéwaterafvoer verplicht. Bij de keuring wordt op het privédomein nagekeken of enerzijds
de scheiding van afval- en regenwater en anderzijds de aansluiting van beide waterstromen op de
openbare riolering, conform is met de wettelijke en technische voorschriften.
Bij de aanvraag tot aansluiting op het openbaar rioleringsnet dient een conform keuringsattest afgeleverd
te worden door een geaccrediteerde keurder en aan de gemeentelijke technische dienst worden bezorgd.
Een lijst met erkende keurders kan bij de technische dienst worden opgevraagd.
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