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Scheiding van hemelwater en afvalwater op private eigendom bij de 
aanleg of heraanleg van het openbaar riool 

 

Aanvraagformulier financiële tussenkomst 
 
In te vullen door de aanvrager 

 

1. Administratieve gegevens: 

 

Naam aanvrager: ......................................................................................................................................  

Adres aanvrager: ......................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon/GSM: .........................................................................................................................................  

E-mail: …………………………………………………………………………………………………. 

Adres van het perceel waarvoor de aanvraag m.b.t. de tussenkomst in de afkoppelingswerken wordt 

ingediend (indien verschillend van adres aanvrager): ..............................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Kadastraal perceelsnummer waarop de aanvraag betrekking heeft: ........................................................  

Nummer financiële rekening (IBAN-code): 

 

BE_ _ -_ _ _ _-_ _ _ _ -_ _ _ _  

 
2. Kostprijs: 

 

Kostprijs van de aanpassingwerken ten behoeve van de scheiding:  ........................... EUR (incl. BTW) 

 

 

3. Toe te voegen in bijlage: 

 

Een kopie van: 

 

o de factuur (facturen) / kasbonnen van de gedragen kosten 

o keuringsattest met goedkeuring van de afkoppelingsdeskundige 

o schets van de uitgevoerde werken ondertekend door de eigenaar 

o attest sociale categorie (indien recht op sociaal tarief: zie voorwaarden pagina 2) 

 

 

Datum:…………………………………  

 

Handtekening eigenaar 

 

 

 

…………………………………………. 
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Algemene voorwaarden: 

 

• Dit reglement is geldig vanaf oktober 2016 

• Nieuwbouwwoningen of verbouwingen waarvoor 

een bouwvergunning werd afgeleverd na 31 

januari 2005 komen niet in aanmerking voor 

deze premie. 

• De premie kan teruggevorderd worden indien 

blijkt dat de installatie 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, werkmethodes, 

resultaten, enz… 

• Gemaakte onkosten mogen slechts éénmaal 

worden ingebracht. 

• Deze premie is NIET van toepassing op het 

plaatsen van een bovengrondse afvoerbuis. 

• De aanvraag tot het bekomen van de premie moet 

schriftelijk gebeuren met het aanvraagformulier 

per post of per mail (afkoppelingen@farys.be) of 

met het online formulier.  De premie kan slechts 

éénmaal per woning toegekend worden. 

• Een premie waarvoor nog geen betalingsbewijzen 

en/of kostennota’s werden voorgelegd, blijft, mits 

voorlegging van de nodige bewijsstukken, 

uitbetaalbaar indien de bewijsstukken ons uiterlijk 

op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar 

waarin de premie door Farys schriftelijk 

toegewezen werd.  Daarna vervalt het recht op 

uitbetaling van de premie, en moet eventueel een 

nieuwe aanvraag ingediend worden, volgens het 

op dat moment geldende reglement. 

• De premie wordt toegekend op basis van de 

bewezen kosten, beperkt tot de werken die strikt 

noodzakelijk zijn om de afkoppeling te realiseren.  

Bij een verzamelfactuur moet men duidelijk 

kunnen afleiden welke bedragen op welke 

installaties betrekking hebben. Zowel kastickets, 

als facturen komen in aanmerking. Eigen 

werkuren komen niet in aanmerking. 

• Nodige documenten te versturen aan Farys om in 

aanmerking te komen voor een premie: 
▪ Het volledig ingevuld aanvraagformulier 

ondertekend door de aanvrager 

▪ 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 Farys 

erkende keurder. 

▪ Een attest waaruit blijkt dat de aanvrager 

onder één van de hierna beschreven sociale 

categorieën valt. 

 Voorwaarden om van de sociale 

tegemoetkomingen te genieten : 
 

Basisvoorwaarden 

Als rechthebbende dien je tegelijk te voldoen aan 

volgende 2 voorwaarden: 

 

1. Op 1 januari van het facturatiejaar heb je recht 

op: 

• het gewaarborgd inkomen voor bejaarden 

of de inkomensgarantie voor ouderen 

(toegekend door de Rijksdienst voor 

Pensioenen) 

• een leefloon of levensminimum 

toegekend door het OCMW 

• de inkomensvervangende 

tegemoetkoming, de 

integratietegemoetkoming of 

tegemoetkoming hulp aan bejaarden voor 

personen met een handicap (toegekend 

door de Federale Overheidsdienst Sociale 

Zekerheid). 

 

2. De plaats van het waterverbruik is je domicilie. 

 

Subsidiereglement : 

 
• Indien de kost van de 

afkoppelingswerken maximum 500 EUR 

bedragen: financiële tussenkomst is gelijk 

aan het bedrag van de effectieve 

afkoppelingskost 

• Indien de kost van de 

afkoppelingswerken tussen 500 EUR en 

2.000 EUR bedragen: financiële 

tussenkomst bedraagt 500 EURO. 

• Indien kost van afkoppelingswerken meer 

dan 2.000 EURO bedragen: financiële 

tussenkomst bedraagt 25% van de 

effectieve afkoppelingskost. 

 

Voor burgers met een gewaarborgd inkomen of 

inkomensgarantie voor ouderen, een leefloon of  

levensminimum toegekend door het OCMW of de 

inkomen vervangende tegemoetkoming, de 

integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming 

hulp aan bejaarden of personen met een handicap: 

 

• Indien de kost van de 

afkoppelingswerken maximum 1.000 

EUR bedragen: financiële tussenkomst is 

gelijk aan het bedrag van de effectieve 

afkoppelingskost 

• Indien de kost van de 

afkoppelingswerken tussen 1.000 EUR 

en 2.000 EUR bedragen: financiële 

tussenkomst bedraagt 1.000 EURO. 

• Indien kost van afkoppelingswerken meer 

dan 2.000 EURO bedragen: financiële 

tussenkomst bedraagt 50% van de 

effectieve afkoppelingskost. 
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