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Elementaire richtlijnen
Aanvraagformulier



De afdeling ruimte coördineert de rioolaansluitingen op het openbaar domein. Volgende 
elementaire richtlijnen dienen gevolgd te worden, gebaseerd op de bestaande gemeentelijke, 
gewestelijke en Europese regelgevingen en de codes van de goede praktijk voor de aanleg van 
rioleringen in het Vlaams gewest.

Overeenkomstig het algemeen waterverkoopreglement is vanaf 01 juli 2011 de keuring van de 
privéwaterafvoer verplicht bij een rioolaanvraag voor een nieuwbouw of herbouw. Hierbij zal vooral 
de scheiding tussen het regenwaterafvoersysteem (RWA) en het droog weer afvoersysteem 
(DWA) gecontroleerd worden. 

Tot op heden zijn er immers nog te veel foutieve aansluitingen, wat een nefaste invloed heeft op 
het globale rioleringssysteem. Bovendien heeft een afkoppeling van hemel- en afvalwater heel 
wat voordelen:
• Een lager drinkwaterverbruik door herbruik van regenwater
• Een verdere aanvulling van de grondwatertafel
• Een vermindering van de overstort frequentie

Meer informatie hieromtrent is terug te vinden op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij 
www.VMM.be en Vlario www.vlario.be.

Hoe en waar huishoudelijk afvalwater moet worden geloosd, is afhankelijk van het gebied waarin 
men woont. Deze gebieden worden gedefinieerd in het gemeentelijk zoneringsplan:
• Centraal gebied: rechtstreeks aansluiten op de aanwezige riolering
• Collectief geoptimaliseerd gebied: rechtstreeks of via een septische put aansluiten op de 

aanwezige riolering
• Collectief te optimaliseren gebied: via een septische put aansluiten op de aanwezige riolering
• Individueel te optimaliseren buitengebied: aansluiten op een IBA (individuele 

behandelingsinstallatie afvalwater)

Het gemeentelijk zoneringsplan kan u terugvinden op de website http://geoloket.vmm.be/
zoneringen. 

Daken en verharde oppervlakten mogen niet zonder meer op het RWA worden aangesloten. 
Hierbij moet men een procedure volgen in volgorde van prioriteit:
• Opvang in hemelwaterput voor hergebruik
• Infiltratie op eigen terrein
• Buffering met vertraagd lozen
• Lozen in het RWA

Informatie betreffende hergebruik, infiltratie, buffering en lozing van regenafvoerwater kan 
u terug vinden op de website www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen of in de brochure 
‘stedenbouwkundigeverordeningen: hemelwater afkoppelen’ van de provincie Vlaams-Brabant.
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Mogelijkheid 1: wachtaansluitingen voor DWA en RWA tot aan de rooilijn aanwezig

a) Wachtaansluitingen geplaatst door de verkavelaar

 Deze mogen in dienst worden genomen door de bouwheer mits meldingsplicht bij de afdeling 
ruimte.

b) Wachtaansluitingen geplaatst door de gemeente

 Deze mogen in dienst worden genomen door de bouwheer mits voorafgaandelijke betaling 
van de gemeentelijke belasting van € 1.375 (incl. BTW) per aansluiting en de meldingsplicht 
bij de afdeling ruimte. De factuur voor het betalen van de aansluiting werd toegevoegd bij uw 
omgevingsvergunning of kan worden aangevraagd bij de dienst  omgeving en wonen.

Mogelijkheid 2: geen wachtaansluitingen tot aan de rooilijn aanwezig

a) Hoe een rioolaansluiting aanvragen?

 Door het invullen en indienen bij de afdeling ruimte van het aanvraagformulier, dat u bij het 
afleveren van de omgevingsvergunning ter beschikking werd gesteld, of dat verkrijgbaar is op 
de afdeling ruimte. Dit start de aansluitingsprocedure. Na het afleveren van het betalingsbewijs 
van de gemeentelijke belasting van € 1.375 per aansluiting  en nadat ter hoogte van de 
rooilijn een aansluiting door de bouwheer voorzien werd, zal de aangestelde aannemer 
de rioolaansluiting verwezenlijken contractueel binnen de maand of mits afspraak met de 
bouwheer.

b) Welke aansluitdiepte?

 Volgens de code van de goede praktijk in het Vlaams Gewest worden de nieuwe 
rioleringsstelsels berekend op basis van een 2-jaarlijkse bui met een bijbehorende opstuwing 
tot 50 cm onder het maaiveld. Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met de 
aanwezigheid van de nutsleidingen onder de voetpaden.

 Hierdoor zijn wij genoodzaakt om rekening te houden met de volgende maximale 
aansluitdiepten (afhankelijk van de diepteligging van het gemeentelijk rioleringssysteem):
• bij een aanvulling of bedekking groter dan 175 cm boven de leiding van het rioolstelsel is de max-

imale aansluitdiepte ter hoogte van de rooilijn 135 cm
• bij een aanvulling of bedekking kleiner dan 175 cm boven de leiding van het rioolstelsel is de maximale 

aansluitdiepte ter hoogte van de rooilijn 60 cm. 
 (Aansluitdiepte is de afstand tussen de boordsteen en de vloei; de vloei is de binnenkant van de onderkant van de buis.)

c) PVC afkoppelingsput?

 Hiervoor is het nodig dat er een pvc afkoppelingsput wordt voorzien op het privaat domein 
tegen de rooilijn in de straten waar nog geen gescheiden rioleringssysteem aanwezig is, dat 
later de mogelijkheid biedt om gescheiden aan te sluiten. In straten waar een gescheiden 
rioleringssysteem aanwezig is, hoeft geen pvc afkoppelingsput te worden voorzien, maar wel 
2 geprefabriceerde PVC-inspectieputten.
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d) Welke diameters?

 Aan de rooilijn wordt aangesloten door de gemeente en dit met volgende diameters:
• DWA en gemengde systemen: 160 mm in pvc
• RWA: 110 mm, gezien dit enkel als noodoverlaat mag dienen volgens de huidige visie op integraal 

waterbeleid

e) Welke kleurcode?

 Volgens de Europese normering dienen de volgende kleurcodes te worden gerespecteerd:
• oranje: voor DWA (droogweerafvoer) en gemengde systemen
• grijs: uitsluitend voor RWA (regenwaterafvoer)

Bij bouwwerken die niet onder de normale noemer “woningen” vallen, dienen de mogelijkheden 
voorafgaandelijk met de afdeling ruimte te worden onderzocht.

Info:
afdeling ruimte 
Gemeentebestuur Tervuren
Markt 7A bus 2
Tel 02 766 52 92
Email: openbaardomein@tervuren.be
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DWA = oranje
Droog Water Afvoer

RWA = grijs
Regen Water Afvoer

Om in de toekomst bij de heraanleg van de straatriool 
gemakkelijk te kunnen invoeren, scheiden we bij (ver)
bouwproject (RWA) van de afvalwaterafvoer (DWA) en 
brengen we de twee waterstromen gescheiden naar de 
straat, ook al is er op het ogenblik enkel een gemengd 
riool.

Een ombouwmogelijkheid van de huisaansluiting voor de 
latere overgang van een gemengd naar een gescheiden 
stelsel dient dan te worden voorzien. Dit kan gebeuren 
middels geprefabriceerde PVC-inspectieputten.

Voorbeeld huisaansluitingputjes

stop

RWA DWA

stop

RWA DWA

Dubbele inspectieput met ombouwvoorziening / gemengde straatriolering

Dubbele inspectieput met scheiding

RWA / DWA GEMENGD

RWA GESCHEIDEN DWA

DWA RWA

STOP

privé-domein

rooilijn

gemengde straatriolering

DWA RWA

privé-domein

rooilijn

gescheiden straatriolering



Aanvraag tot aansluiting op het openbaar riool

Gelieve dit document met de vereiste bijlagen 30 dagen voor de gewenste aansluiting ingevuld en ondertekend terug te sturen 
naar de afdeling ruimte, Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren. Wij zullen dit document dan doorsturen naar de aangestelde aannemer 
voor de huisaansluiting. Er worden geen werken op privé-terrein uitgevoerd. Bij onjuiste informatie zullen alle bijkomende kosten 
voor opzoekingwerken, de wachttijden van het personeel en het gebruik van machines afzonderlijk aangerekend worden bij de 
bouwheer.

ADRES WERF:

Bouwheer naam

adres

rijksregister- 
nummer

GSM/telefoon

emailadres

Architect naam & adres

GSM/telefoon

Aannemer naam & adres

GSM/telefoon

Aansluiting gewenst tegen datum

Ondergetekende(n)

in het bezit van de omgevingsvergunning

afgeleverd door het college van burgemeester en 
schepenen op datum van

verzoekt hierbij om een aansluiting op het openbaar 
riool en verklaart de som van 1.375 euro inclusief btw 
betaald te hebben op datum van

Duid aan wat van toepassing is:
• In desbetreffende straat is een gescheiden riolering aanwezig, en bevestig ik hierbij dat er 2 afkoppelingsputjes tegen de rooilijn geplaatst 

werden waarin hemelwater en vuil hemelwater afzonderlijk toekomen. (zie afbeelding 2A + 2B op bijlage)
• In desbetreffende straat is een gemengde riolering aanwezig, en bevestig ik hierbij dat er een pvc afkoppelingsput (zie informatieblad) geplaat-

st werd waarin hemelwater en vuilwater onafhankelijk toekomen. (zie afbeelding 1A + 1B op bijlage)
Als bijlage ontvangt u hierbij een kopie van het keuringsattest volgens het algemeen waterverkoopreglement en van het uitgevoerd inplanting- 
en rioleringsplan, met daarop een duidelijke aanduiding van de privé-riolering kant straat (materiaal, RWA-DWA diameter buis, afstand t.o.v. de 
buur, diepte t.o.v. de straatboordsteen) en een kopie van het bewijs van betaling. De dag van de aansluiting dient de aangestelde aannemer over  
voldoende vrije ruimte te beschikken om de nodige werken te kunnen uitvoeren.

Opgemaakt te                                                        , op                                                      

Handtekening


