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afvoersysteem

PROCEDURE VAN DE AANVRAAG
Wordt er bij een bestaande particuliere woning overgegaan tot de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater, 
dan kan je hiervoor een premie krijgen, op voorwaarde dat je gemeente voor riolering is aangesloten bij Fluvius en de aanleg van een gescheiden 
afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater niet verplicht werd of opgelegd wordt door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. 
Heraanleg of herstellingswerken van een reeds aanwezig gescheiden systeem komen niet in aanmerking voor een premie.

Om de premie te ontvangen, stuur je het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend terug naar Fluvius, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 
Hasselt, samen met de gevraagde documenten. Voeg eventueel ook je offertes of bijkomende documenten toe.

De definitieve toekenning en uitbetaling van de premie gebeurt op basis van het ons bezorgde aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken.  
Wil je zeker weten of je in aanmerking komt voor de premie alvorens je de werken aanvangt, neem dan eerst even contact op met Fluvius op het  
nummer 078 35 35 34.

Retouradres: Fluvius - t.a.v. RWG-dienst,
Gouverneur Verwilghensingel 32, 
3500 Hasselt

AAN WIE BEZORG JE DIT FORMULIER?

Je kunt dit formulier met de bijbehorende bewijsstukken met de post opsturen naar Fluvius op het onderstaande 
retouradres. Je kunt je aanvraag ook online indienen via de webtoepassing die je vindt op www.fluvius.be.
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Retouradres: Fluvius - t.a.v. RWG-dienst,

Gouverneur Verwilghensingel 32, 
3500 HasseltAanvraagformulier gescheiden afvoersysteem

SOCIALE CATEGORIEËN
De aanvrager of minstens één andere persoon die onder hetzelfde dak 
leeft, moet behoren tot een van de volgende categorieën:

• Hij/zij die het leefloon of het levensminimum krijgt. Het voor te leggen 
bewijsstuk is een attest van het OCMW;

• Hij/zij krijgt het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomens-
garantie voor ouderen. Het voor te leggen bewijsstuk is een attest van 
de Rijksdienst voor pensioenen;

• Hij/zij krijgt de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de 
integratietegemoetkoming voor personen met een handicap en/of de 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of aan derden, toegekend 
door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Het voor te leg-
gen bewijsstuk is een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid;

• Hij/zij krijgt de tegemoetkoming personen met een handicap wegens 
blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van tenminste 65%. 
Het voor te leggen bewijsstuk is een attest van de Federale Over-
heidsdienst Sociale Zekerheid of een attest van de Rijksdienst voor 
pensioenen;

• Hij/zij heeft een inwonend gezinslid dat verlengd minderjarig werd 
verklaard en dat op 1 januari van het inningsjaar een inkomensvervan-
gende tegemoetkoming krijgt, toegekend door de Federale Overheids-
dienst Sociale Zekerheid. Het voor te leggen bewijsstuk is een attest 
van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;

• Hij/zij waarvoor het OCMW een voorschot toestaat op één van de vorige 
categorieën. Het voor te leggen bewijsstuk is een attest van het OCMW.

TECHNISCHE VOORWAARDEN
• Om in aanmerking te komen voor de premie dient de installatie een 

permanent karakter te hebben en dient de afvalwaterafvoerleiding 
(gescheiden van de hemelwaterafvoerleiding) aangelegd te worden tot 
aan de rooilijn die grenst aan het openbaar domein dat voorzien is of 
zal worden van openbare riolering.

• Het niet hergebruikte hemelwater dient indien mogelijk naar een infil-
tratievoorziening afgeleid te worden of indien dit niet mogelijk is naar 
een natuurlijke afvoerweg voor hemelwater, een oppervlaktewater of in 
laatste instantie naar een RWA-leiding.

• De privéwaterafvoer dient te voldoen aan de bepalingen van het 
Algemeen Waterverkoopreglement, de aanvullende voorwaarden van 
Fluvius en de aanvullende technische voorschriften van Fluvius.

BEPALING PREMIE
De premie is afhankelijk van de bewezen kosten. Het premiebedrag kan 
berekend worden op onze website www.fluvius.be of kan nagevraagd 
worden via onze infolijn 078 35 35 34. Wanneer je onder één van onze 
beschreven sociale categorieën valt, bekom je een gunstiger premietarief.

DEFINITIES
• RWG: Rationeel WaterGebruik.

• RWA: RegenWaterAfvoer. De afvoer van het regenwater van de  
dakoppervlaktes en de verharde oppervlaktes. 

• DWA: DroogWeerAfvoer. De afvoer van het huishoudelijk afvalwater. 

• Huishoudelijk afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voor-
nemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van 
niet-verontreinigd hemelwater.

• Hemelwater: verzamelnaam voor regen, met inbegrip van dooiwater 
van sneeuw en hagel.

• Gescheiden afvoersysteem: volledige gescheiden afvoer van hemel- 
en huishoudelijk afvalwater op het privédomein bij open en half-open 
bebouwing. Bij gesloten bebouwing volledige scheiding van afval- en 
hemelwater voor zover voor de aanleg van een gescheiden stelsel 
geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd. 

• Particulier gebouw: het betreft gebouwen waar 1 of meer personen 
gedomicilieerd zijn of mogen worden. 

• Bestaande woning: als bestaand gebouw wordt beschouwd een ge-
bouw waarvan de eerste bouwvergunning dateert van vóór 1/02/2005.

ALGEMENE VOORWAARDEN
• Dit premiereglement is geldig vanaf 1 januari 2019.

• Nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd 
na 1 februari 2005 komen niet in aanmerking voor deze premie.

• De aanvrager geeft door ondertekening van het aanvraagformulier 
aan Fluvius de toestemming om in elke fase van het project zich ter 
plaatse te komen vergewissen van de betreffende situatie en indien 
nodig contact op te nemen met de firma en/of installateur die de voor-
zieningen levert en/of plaatst.

• Zowel bij toekenning als onthouding van de premie zal de aanvrager 
hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

• Te allen tijde en zonder voorafgaandelijke verwittiging kan er een einde 
gesteld en/of wijzigingen aangebracht worden aan deze vorm van 
premie, bijvoorbeeld bij uitputting van de voorziene budgetten.

• De premie kan teruggevorderd worden indien blijkt dat de instal-
latie niet gebeurd is in overeenstemming met de bepalingen van het 
premiereglement.

• Het toewijzen van een premie houdt niet in dat de premieverlener 
verantwoordelijkheid opneemt voor toestellen, materialen, werkme-
thodes, resultaten … 

• De premie geldt enkel voor nieuwe materialen en toestellen.

• De kosten voor de huisaansluitputjes komen niet in aanmerking voor 
berekening van de premie.

• Gemaakte onkosten mogen slechts éénmaal worden ingebracht.

ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN
• De aanvraag tot het bekomen van de premie moet schriftelijk  

gebeuren met het aanvraagformulier per post of per mail  
(rwg@fluvius.be) of met het online formulier. De premie  
kan slechts éénmaal per woning toegekend worden.

• Na uitvoering van de werken dient een kopie van de bewezen kosten 
met vermelding van het plaatsingsadres van het gescheiden afvoer-
systeem aan de RWG-dienst van Fluvius gestuurd te worden.

• Een premie waarvoor nog geen betalingsbewijzen en/of kostennota’s 
werden voorgelegd, blijft, mits voorlegging van de nodige bewijsstuk-
ken, uitbetaalbaar indien de bewijsstukken ons uiterlijk bereiken op 31 
december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de premie door Flu-
vius schriftelijk toegewezen werd. Daarna vervalt het recht op uitbeta-
ling van de premie, en moet eventueel een nieuwe aanvraag ingediend 
worden, volgens het op dat moment geldende reglement.

• Op datum van ontvangst van de aanvraag bij Fluvius mogen de beta-
lingsbewijzen en/of kostennota’s niet ouder zijn dan 12 maanden.

• De premie wordt toegekend op basis van de bewezen kosten, beperkt 
tot de werken die strikt noodzakelijk zijn om de afkoppeling te realise-
ren. De bewezen kosten dienen gedetailleerd beschreven te zijn met 
omschrijving van het gebruikte materiaal, hoeveelheden, eenheidsprij-
zen, werkuren en het plaatsingsadres. Bij een verzamelfactuur moet 
men duidelijk kunnen afleiden welke bedragen op welke installaties 
betrekking hebben. Zowel kastickets, als facturen komen in aanmer-
king.

• Nodige documenten te versturen aan Fluvius om in aanmerking te 
komen voor een premie:

• het volledig ingevuld aanvraagformulier ondertekend door de 
aanvrager

• kopie van de volledige laatste bouwvergunning

• grondplan van vóór de werken 

• grondplan van ná de werken (gescheiden afvoersysteem)

• kopie van de gedetailleerde betalingsbewijzen en/of kostennota’s 
met vermelding van het afkoppelingsadres

• het conformiteitsattest van de keuring privéwaterafvoer door 
een door Fluvius erkende VLARIO keurder opgesteld (lijst erkende 
keurders vind je op www.fluvius.be)

• eventueel een attest waaruit blijkt dat de aanvrager onder één van 
de hierna beschreven sociale categorieën valt
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Retouradres: Fluvius - t.a.v. RWG-dienst,

Gouverneur Verwilghensingel 32, 
3500 HasseltAanvraagformulier gescheiden afvoersysteem
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Gegevens van de woning
Bouwjaar woning    

EAN-code van de rioleringsaansluiting

5    4     1    4     4  

Omschrijving van het gescheiden afvoersysteem
Wordt de afvalwaterafvoerleiding tot aan de rooilijn, die grenst aan de openbare riolering, volledig van de hemelwaterafvoerleiding gescheiden? 

  ja

  neen, reden: 

Volgende documenten voeg ik toe aan deze aanvraag:

  kopie van de volledige laatste bouwvergunning

    grondplan van de volledige woning, zowel vóór als na (gescheiden afvoersysteem) de werken met verloop van alle afvoerbuizen  
van RWA en DWA

   kopie van de gedetailleerde betalingsbewijzen en/of kostennota’s met vermelding van het afkoppelingsadres     

Bedrag betalingsbewijzen:  €

   het conformiteitsattest van de keuring privéwaterafvoer door een door Fluvius erkende VLARIO keurder opgesteld (lijst erkende keurders 
vind je op www.fluvius.be)

   eventueel attest sociale categorie

Datum aanleg systeem  /  / 

Ondertekening door de aanvrager

Persoonlijke gegevens
Naam eigenaar 

Correspondentieadres              Nr.  

Postcode     Gemeente  

E-mail 

Telefoon 

Uitvoeringsadres 

De premie mag gestort worden op mijn bankrekeningnummer: (Zonder uw bankrekeningnummer kan Fluvius de premie niet uitbetalen)

IBAN   

B   E   

Beschermde klant    neen    ja (kopie attest bijvoegen)

Handtekening

dag maand jaardatum -

Wist je dat je in veel gevallen ook recht hebt op een bijkomende premie van je gemeente of je provincie?

 Ik wil die extra premie automatisch aanvragen. Ik geef Fluvius de toestemming om de gegevens die ik hier heb ingevuld te bezorgen aan mijn 
gemeente of provincie.

 Ik wil niet dat Fluvius deze gegevens doorgeeft en ontvang geen bijkomende premie indien van toepassing.

Fluvius zal je persoonsgegevens enkel bezorgen aan de gemeente of provincie indien deze in een bijkomende premie voorzien.  
Meer informatie over hoe Fluvius jouw persoonsgegevens zal verwerken kan je in onze Privacyverklaring vinden op www.fluvius.be/privacyverklaring.


