Aanvraagformulier voor aansluiting op de riolering
Aanvraagformulier te verzenden aan:
Riobra
Oude Baan 148
3210 Lubbeek
Tel. en fax 070/69 80 80
Gegevens van de aanvrager :
naam:
.................................................................................................................
straat en nr:
.................................................................................................................
postcode:
...........................
gemeente:………………………………
telefoon:
................................................................................................
BTW-nummer:....................................
Gegevens onroerend goed waarvoor een aansluiting wordt gevraagd:
straat en nr:
..................................................................................................................
postcode:
........................... gemeente: ……………………………………………..
indien geen huisnummer gekend volgende kadastrale gegevens:
sectie:
........................... perceelnr: ………………………………………………
datum bouwvergunning of indien ongekend bouwjaar: ……………………………………….
De aansluiting betreft een nieuwbouw, een verbouwing of een aanpassing aan een bestaande woning:
O nieuwbouw

O verbouwing

O bestaande woning

De aansluiting betreft (meedere combinaties mogelijk, toelichting zie achterzijde):
O afvalwater afzonderlijk
aantal wooneenheden:………..
O hemelwater afzonderlijk (incl. drainagedebieten? JA/NEE)
in dit geval dient een nota toegevoegd die aantoont dat infiltratie onmogelijk is !
O gemengd afval- en hemelwater (incl. drainagedebieten? JA/NEE)
aantal wooneenheden:………..
O gezuiverd afvalwater van een individuele zuivering (IBA)
datum ingebruikname IBA:……….
O er is reeds een bestaande aansluiting op het openbaar rioleringsnet aanwezig
Indien de aansluiting een nieuwbouw of verbouwing betreft vragen we u volgende noodzakelijke
kopies bij uw ingevuld aanvraagformulier te voegen.
1. kopie van de stedenbouwkundige vergunning
2. kopie van de ingevulde aanstiplijst met betrekking tot de provinciale stedenbouwkundige verordening
hemelwater (maakt deel uit van de bouwvergunningsaanvraag)
3. kopie van het (goedgekeurde) rioleringsplan uit de stedenbouwkundige vergunning
4. kopie van het liggingsplan uit de stedenbouwkundige vergunning
Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van de rioleringsdiensten (te raadplegen op
www.riobra.be of verkrijgbaar op hogervernoemd adres) en geeft hierbij de toestemming aan de gevolmachtigde van Riobra om een
controle van de privé installatie uit te voeren alvorens over te gaan tot effectieve aansluiting.
Voor de ingebruikname van de rioolaansluiting wordt een forfaitaire vergoeding van € 700 + BTW gevraagd voor een
eengezinswoning. Per bijkomende wooneenheid komt hier € 250 + BTW bij.

Te ....................................................................,
Handtekening en naam:

de ..............................................

aantal bijlagen: ............

Toelichting bij het aanvraagformulier:
Definities:
- afvalwater:
dit is het water afkomstig van uw sanitaire installaties, toiletten en/of overlopen van
septische of sterfputten.

- hemelwater:
dit is het water dat afstroomt van uw daken, opritten en andere verharde oppervlakken
bij regenweer, hagel of smeltende sneeuw. Mocht u drainagedebieten afvoeren, dan dienen
deze beschouwd te worden als hemelwater, maar dient dit vermeld te worden.

- privé installatie:
de technische infrastructuur op het onroerend goed en dit tot aan de buitengrens met het
openbaar domein en nodig voor de opvang en de lozing van hemel- en afvalwater (dus het
rioleringsgedeelte op privé domein).

- wooneenheden:
het aantal wooneenheden wordt als volgt bepaald:
a. ééngezinswoning =

1 wooneenheid

b. appartementsgebouw =

1 wooneenheid per appartement of studio

c. ziekenhuis, rusthuis, hotel =

1 wooneenheid per begonnen schijf van 4
beschikbare kamers

d. camping =

1 wooneenheid per begonnen schijf van 4 beschikbare
standplaatsen

e. service-flats =

1 wooneenheid per begonnen schijf van 2 beschikbare flats

Mogelijke aansluitingen:
- gemengd afval- en hemelwater:
u dient dit vak aan te kruisen indien u een aansluiting wenst van een privé installatie waarin
afval- en hemelwater met elkaar vermengd worden. Opgemerkt wordt dat artikels 4.2.1.3, §4 en
6.2.2.1.2 van de VLAREM wetgeving dergelijke aansluiting verbieden indien er op het
openbaar domein een gescheiden rioleringsstelsel of een combinatie riool/waterloop aanwezig is.
Bovendien verbieden de gewestelijke en provinciale stedenbouwkundige verordeningen bij
nieuwbouw en vernieuwbouw dergelijke gemengde afwatering.

- afvalwater afzonderlijk:
u dient dit vak aan te kruisen indien u een aansluiting wenst van een privé installatie waarin
enkel afvalwater wordt afgevoerd. Opgemerkt wordt dat artikels 4.2.1.3 §3, 4.3.3.1 7° en
6.2.2.1.2 §1 van de VLAREM wetgeving de aansluiting van uw afvalwater op de riolering
verplichten indien riolering aanwezig is.

- hemelwater afzonderlijk:
u dient dit vak aan te kruisen indien u een aansluiting wenst van een privé installatie waarin enkel
hemelwater wordt afgevoerd. Desgevallend dient dit samen met het vak 'afvalwater afzonderlijk'
aangekruist te worden. Opgemerkt wordt dat met het oog op het tegengaan van de verlaging van
de grondwatertafel (bron voor drinkwater) en wateroverlast Riobra streeft naar maximale infiltratie
van het hemelwater op privé domein, conform de VLAREM wetgeving onder art. 6.2.2.1.2 §4.
In dit kader zal een aansluiting van het hemelwater enkel toegelaten worden indien in een afzonderlijke
nota aangetoond wordt dat infiltratie van het hemelwater op privé domein onmogelijk is (1).

- gezuiverd afvalwater van een individuele zuivering (IBA):
u dient dit vak aan te kruisen indien u een aansluiting wenst van een privé installatie waarop enkel
gezuiverd afvalwater van een goedwerkende (attest) individuele zuivering aangesloten is. In dat
geval dient u eveneens aan te geven op welke datum deze zuivering in gebruik werd genomen.
Desgevallend dient dit samen met het vak 'aansluiting hemelwater afzonderlijk' aangekruist te
worden en dient eveneens aangetoond dat infiltratie onmogelijk is op het privé domein (1).
(1) Voor grotere verhardingen wordt aangeraden de infiltratiemogelijkheid na te gaan via infiltratieproeven in situ. Voor
normale woningen kan gebruik gemaakt worden van de watertoetskaarten (infiltratiegevoelige gebieden) te raadplegen
op http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/watertoets/

