OPGELET: De Vlaamse Regering heeft op 5 juli 2013 deze nieuwe verordening
hemelwater definitief goedgekeurd. Het besluit treedt in werking op 1 januari
2014. Hieronder vindt u de tekst die van toepassing zal zijn op na die datum
ingediende aanvragen.
Hoofdstuk 1: Definities
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1° aftappunt: de plaats waar hemelwater uit de hemelwaterput of uit de put die als
dusdanig wordt gebruikt, wordt afgetapt voor nuttig gebruik;
2° afvalwater: het water waarvan de houder zich ontdoet, van plan is zich te ontdoen of
zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater;
3° buffervolume van de buffervoorziening: het nuttige volume tussen overloop en uitlaat;
4° buffervoorziening: een voorziening voor het bufferen van hemelwater eventueel
uitgerust met een vertraagde afvoer en een noodoverlaat;
5° buffervolume van de infiltratievoorziening: het nuttige volume tussen overloop en
gemiddelde grondwaterstand;
6° groendak: een plat dak dat zo gebouwd wordt dat het begroeid kan worden met
planten en waar er onder die planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 liter
per vierkante meter;
7° hemelwater: de verzamelnaam voor regen, sneeuw, hagel, met inbegrip van
dooiwater;
8° horizontale dakoppervlakte: de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen
van de overdekte constructie op een horizontaal vlak;
9° infiltratie: het insijpelen van hemelwater in de bodem;
10° infiltratievoorziening: een voorziening waarbij het opgevangen hemelwater in de
bodem infiltreert;
11° lozing: de emissie naar daarvoor bestemde afvoerkanalen.
Hoofdstuk 2: Toepassingsgebied
Art. 2. Dit besluit bevat:
1° bepalingen omtrent de scheiding van hemelwater en afvalwater;
2° bepalingen omtrent het verplicht minimaal hergebruik van niet-verontreinigd
hemelwater;
3° minimaal na te leven voorschriften voor de infiltratie, buffering en lozing van nietverontreinigd hemelwater afkomstig van verhardingen en overdekte constructies.
Art. 3. Dit besluit is van toepassing op:
1° het bouwen, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies waarbij de nieuwe
oppervlakte groter is dan 40 vierkante meter;
2° het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden van verhardingen waarbij de nieuwe
oppervlakte groter is dan 40 vierkante meter;
3° het aanleggen van een afwatering voor de constructies of de verhardingen vermeld in
punt 1° of 2°, waarvan het hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem
infiltreerde;
4° verkavelingsaanvragen als vermeld in artikel 4.2.15, §1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening waarbij voorzien wordt in de aanleg van nieuwe wegenis.
Art. 4. Dit besluit is niet van toepassing op:
1° de delen van overdekte constructies waarbij het hemelwater dat erop valt op
natuurlijke wijze op eigen terrein in de bodem infiltreert;
2° de delen van de verharding waarbij het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze
naast of door de verharding op eigen terrein in de bodem infiltreert;
3° de delen van de verharding waarvan het hemelwater dat erop valt door contact met
de verharding zo vervuild wordt dat het overeenkomstig artikel 1.1.2. van het besluit van

de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne als afvalwater wordt beschouwd;
4° de delen van de verharding die tot het openbaar wegdomein behoren op het ogenblik
van de aanvraag of de uitvoering van de handelingen.
Hoofdstuk 3: Algemene bepalingen
Art. 5. §1. De hemelwaterput, de infiltratie- of buffervoorziening of de lozingsbegrenzer
worden uiterlijk bij de ingebruikname van de overdekte constructie of de verharding
geplaatst en in gebruik genomen. Ze moeten vanaf dan ook in gebruik blijven.
§2. Bij stedenbouwkundig vergunningsplichtige of meldingsplichtige handelingen waarbij
de plaatsing van een hemelwaterput, infiltratievoorziening of buffervolume vereist is
volgens de bepalingen van dit besluit, worden de volgende zaken vermeld in het dossier
en op de plannen, als ze van toepassing zijn:
1° de overdekte constructies en verhardingen waarbij het hemelwater dat erop valt op
eigen terrein infiltreert;
2° de exacte plaatsing van de hemelwaterput en de inhoud ervan in liter, de totale
horizontale dakoppervlakte en de verharde grondoppervlakte die op de hemelwaterput
aangesloten worden in vierkante meter, de locatie en het niveau van de overloop alsook
de aftappunten van het hemelwater;
3° de exacte plaatsing, omvang en diepte van de infiltratievoorziening, het buffervolume
van de infiltratievoorziening in liter, de totale horizontale dakoppervlakte en de verharde
grondoppervlakte die op de infiltratievoorziening aangesloten worden in vierkante meter
en de locatie en het niveau van de overloop;
4° de exacte plaatsing, omvang en diepte van de buffervoorziening, het buffervolume
van de voorziening in liter, de totale horizontale dakoppervlakte en de verharde
grondoppervlakte die op de voorziening aangesloten worden in vierkante meter, en de
locatie en het niveau van de leegloop en overloop;
5° de exacte dimensionering van eventuele gebundelde voorzieningen waarvan wordt
gebruikgemaakt, en de totale horizontale dakoppervlakte en de verharde
grondoppervlakte die op de gebundelde voorziening aangesloten worden.
Art. 6. Als de bouwheer een afvoer van het hemelwater moet aanleggen, is hij verplicht
het overtollige hemelwater minstens tot aan het lozingspunt gescheiden af te voeren van
het afvalwater. Voor bestaande gebouwen die in een gesloten bebouwing worden
uitgebreid, is de scheiding tussen afvalwater en hemelwater dat afkomstig is van
overdekte constructies en verhardingen alleen verplicht als daarvoor geen bijkomende
leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.
Art. 7. Aan de bepalingen van dit besluit kan zowel worden voldaan door de aanleg van
afzonderlijke voorzieningen als door de aanleg van gebundelde voorzieningen die voor
verschillende overdekte constructies of verhardingen in een oplossing voorzien.
Gebundelde voorzieningen worden gedimensioneerd op basis van de som van de
oppervlakten die erop aangesloten worden.
Art. 8. Als gekozen wordt voor een oplossing met verschillende voorzieningen is de
dimensionering van elke voorziening in overeenstemming met de oppervlakten die erop
aangesloten worden en het gerealiseerde gebruik of ledigingsdebiet.
Als een afwatering wordt aangelegd voor de constructies of de verhardingen vermeld in
artikel 3, 1° of 2° waarvan het hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem
infiltreerde, worden voorzieningen uitgewerkt voor de constructies of de verhardingen die
op de afwatering aangesloten zijn.

Hoofdstuk 4: Normen inzake de verplichte plaatsing van een hemelwaterput,
infiltratievoorziening of buffervoorziening met vertraagde afvoer
Art. 9. §1. Bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoningen is de plaatsing van een of
meer hemelwaterputten met een totale minimale inhoud van 5000 liter verplicht.
Bij nieuwbouw of herbouw van gebouwen groter dan 100 vierkante meter, andere dan
eengezinswoningen, is de plaatsing van een of meer hemelwaterputten verplicht. Het
volume van de hemelwaterput bedraagt minimaal 50 liter per vierkante meter
horizontale dakoppervlakte, afgerond naar het hogere duizendtal, met een maximale
inhoud van 10.000 liter, tenzij gemotiveerd aangetoond kan worden dat een groter nuttig
hergebruik mogelijk is of zal zijn.
§2. De hemelwaterputten worden uitgerust met een operationele pompinstallatie en een
of meerdere aftappunten die het gebruik van het opgevangen hemelwater mogelijk
maken, tenzij de aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
De noodoverloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een infiltratievoorziening
of een buffervoorziening als die aanwezig of verplicht is overeenkomstig dit besluit.
Gebouwen die volledig voorzien zijn van een groendak hoeven geen hemelwaterput te
plaatsen. Delen van gebouwen die voorzien zijn van een groendak, hoeven niet
aangesloten te worden op de hemelwaterput en hoeven niet in rekening gebracht te
worden bij de berekening van de minimale inhoud van de regenwaterput.
Art. 10. §1. Een vergunning of melding voor de bouw, herbouw of uitbreiding van een
overdekte constructie of de aanleg, heraanleg of uitbreiding van verhardingen kan alleen
verleend worden of verricht worden voor zover voorzien is in de plaatsing van een
infiltratievoorziening volgens de bepalingen van dit besluit behalve als het goed kleiner is
dan 250 vierkante meter.
§2. De plaatsing van een infiltratievoorziening is niet toegelaten als het goed gelegen is
in een beschermingszone type I of II van een drinkwaterwingebied, zoals afgebakend ter
uitvoering van artikel 3, §1, 2° van het decreet van 24 januari 1984 houdende
maatregelen inzake het grondwaterbeheer en artikel 20 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van
waterwingebieden en beschermingszones.
In de gevallen vermeld in het eerste lid wordt een buffervoorziening geplaatst
overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 van dit besluit.
§3. De infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 4 vierkante
meter per 100 vierkante meter afwaterende oppervlakte, bepaald op de wijze vermeld in
paragraaf 4. Het buffervolume van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 25 liter
per vierkante meter afwaterende oppervlakte, bepaald op de wijze vermeld in paragraaf
4.
Met behoud van de afwijkingsmogelijkheid vermeld in artikel 13, kan van de afmetingen
vermeld in het eerste lid alleen afgeweken worden als de aanvrager aantoont dat de door
hem voorgestelde oplossing een afdoende buffer- en infiltratiecapaciteit heeft.
§4. De in rekening te brengen afwaterende oppervlakte voor de dimensionering van een
infiltratievoorziening is de som van:
1° de verharde grondoppervlakten die nieuw aangelegd of heraangelegd worden;
2° een deel van of in voorkomend geval de volledige bestaande verharde

grondoppervlakte voor zover deze nog niet is aangesloten op een hemelwaterput,
infiltratievoorziening of buffervoorziening;
3° de horizontale dakoppervlakten van de nieuw te bouwen of te herbouwen overdekte
constructies;
4° een deel van of in voorkomend geval de volledige horizontale dakoppervlakte van de
bestaande constructie waar tegenaan gebouwd wordt voor zover deze nog niet is
aangesloten op een hemelwaterput, infiltratievoorziening of buffervoorziening.
Het deel van de bestaande verharde grondoppervlakte of van de horizontale
dakoppervlakte van de bestaande aansluitende constructie dat mee in rekening gebracht
moet worden voor de dimensionering van de infiltratievoorziening wordt beperkt tot de
oppervlakte van de nieuwe of heraangelegde verharding of overdekte constructie.
Als in een hemelwaterput wordt voorzien die voldoet aan de bepalingen van artikel 9 mag
de afwaterende oppervlakte verminderd worden met 60 vierkante meter.
Voor de bepaling van de in rekening te brengen afwaterende oppervlakte vermeld in het
eerste lid worden de horizontale dakoppervlakten van de delen van de daken die zijn
uitgerust met een groendak gedeeld door twee.
Art. 11. Als een buffervoorziening moet aangelegd worden overeenkomstig de
bepalingen van artikel 10, §2 bedraagt het buffervolume van de buffervoorziening
minimaal 25 liter per vierkante meter afwaterende oppervlakte, bepaald op de wijze
vermeld in artikel 10, §4.
Als de afwaterende oppervlakte groter is dan 2500 vierkante meter wordt de
buffervoorziening uitgerust met een vertraagde afvoer met een maximaal ledigingsdebiet
van 20 liter per seconde en per aangesloten hectare.
Hoofdstuk 5. Collectieve infiltratie en buffering bij verkavelingen
Art. 12. Een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden aangelegd als
vermeld in artikel 3, 4° kan alleen verleend worden als voorzien is in de plaatsing van
collectieve voorzieningen voor infiltratie of buffering die voldoen aan de bepalingen van
artikel 10 en 11.
Voor de berekening van de dimensionering van de infiltratie- of buffervoorziening wordt
uitgegaan van de oppervlakte van de aan te sluiten wegverharding vermeerderd met 80
vierkante meter per kavel binnen de verkaveling.
De verplichtingen op de individuele kavels, zoals bepaald in dit besluit, blijven
onverminderd van toepassing.
Hoofdstuk 6. Afwijkingsmogelijkheden
Art. 13. Het vergunningverlenende bestuursorgaan kan bij de beoordeling van de
aanvraag in uitzonderlijke gevallen afwijkingen toestaan van de verplichtingen van dit
besluit als dat om specifieke redenen met betrekking tot de mogelijkheden van
hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is.
Het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt daarbij rekening met de relevante
bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en de
uitvoeringsbesluiten, in het bijzonder met de bepalingen van artikel 8 van het decreet
over de watertoets.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen
Art. 14. Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling
van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010,
wordt opgeheven.
Art. 15. De provincieraad van Vlaams-Brabant brengt de provinciale stedenbouwkundige
verordeningen binnen een termijn van zes maanden in overeenstemming met de
voorschriften van dit besluit.
De gemeenteraden brengen de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen binnen
een termijn van zes maanden in overeenstemming met de voorschriften van dit besluit.
Art. 16. Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingen die
ingediend zijn voor de inwerkingtreding van dit besluit worden behandeld volgens de
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater.
Art. 17. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op
de maand waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
Art. 18. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de
uitvoering van dit besluit.

