
VEELGESTELDE VRAGEN (verordeningen hemelwater - Gentse aanstiplijsten) 

Wat is een goed? 

Onder goed wordt verstaan het kadastrale perceel of de kadastrale percelen waarop de aanvraag 

betrekking heeft, of, voor de percelen zonder kadastraal nummer, de grond of gronden waarop de 

aanvraag betrekking heeft. 

Wat is de horizontale dakoppervlakte? 

De oppervlakte die u verkrijgt bij het projecteren van de buitenafmetingen van het dak op een 

horizontaal vlak. 

Indien ik niet onder het toepassingsgebied van de gewestelijke verordening of het algemeen 

bouwreglement inzake hemelwater val, moet ik dan de aanstiplijst aan mijn dossier toevoegen 

(vraag 2, laatste vakje)? 

Indien de aanvraag niet onder het toepassingsgebied valt, dient u enkel de eerste pagina van de 

aanstiplijst aan het dossier toe te voegen (met aanduiding van het laatste vakje van vraag 2). 

Eventueel kan de pagina vergezeld worden van een nota, waarin door u wordt beschreven waarom 

het project niet onder het toepassingsgebied valt. 

Ik wens mijn rijwoning (na sloopwerken) achteraan uit te breiden, maar ik heb geen plannen om te 

werken aan het afvoerstelsel van afval-en hemelwater van het bestaande gebouw (vooraan). Moet 

ik een gescheiden stelsel (afval-en hemelwater) aanleggen in het bestaande gebouw tot aan de 

straat? 

Voor bestaande gebouwen gelegen in een gesloten bebouwing die worden uitgebreid, is de scheiding 

tussen afvalwater en hemelwater in het bestaande gebouw alleen verplicht als het afvoerstelsel kan 

aangepast worden. Bij de evaluatie van de ‘mogelijkheid tot het aanpassen’, moet nagegaan worden 

of onder redelijke en aanvaardbare omstandigheden de scheiding mogelijk is. Hierbij moet gelet 

worden op de aard en de omvang van de werken, de ligging van bestaande en nieuwe leidingen, de 

situering van het bestaande en nieuwe sanitair, de typologie en indeling van de bestaande en nieuwe 

gebouwen, het toekomstgericht vermijden van aanpassingen voor scheiding/afkoppeling binnen de 

vernieuwde delen. 

Welke dakoppervlakte dien ik in rekening te brengen bij het bepalen van het volume van de 

hemelwaterput of de grootte van het groendak, bij een verbouwing (al dan niet met uitbreiding)? 

De wetgeving inzake hemelwater is enkel van toepassing op deze verbouwingen die tot gevolg 

hebben dat het afvoerstelsel van afval-en hemelwater kan aangepast worden én waarvan de totale 

dakoppervlakte (verbouwing + eventuele uitbreiding) groter is dan 40 m².  

Bij deze verbouwingen dient de helft van de totale horizontale dakoppervlakte (verbouwing + 

eventuele uitbreiding) in rekening gebracht te worden. Tenzij de uitbreiding groter is dan de helft van 



de totale horizontale dakoppervlakte, dan dient de oppervlakte van de uitbreiding genomen te 

worden.  

Delen van gebouwen die voorzien zijn van een groendak hoeven niet in rekening gebracht te worden. 

Bv. Een renovatie van een bestaand gebouw met een schuin dak met een oppervlakte van 200 m², 

waarbij er werken zullen uitgevoerd worden aan het afvoerstelsel en een uitbreiding van 50 m² met 

een plat dak waarop een groendak komt te liggen. De afwaterende dakoppervlakte die u in rekening 

moet brengen is 200/2 = 100 m² (vraag 7). 

Bv. Een renovatie van een bestaand gebouw met een schuin dak met een oppervlakte van 50 m², 

waarbij er werken zullen uitgevoerd worden aan het afvoerstelsel en een uitbreiding van 100 m² met 

een schuin dak. De afwaterende dakoppervlakte die u in rekening moet brengen is 100 m². 

Wat moet ik invullen onder vraag 9 : hoeveel bedraagt de vereiste minimale inhoud van de 

hemelwaterput of-putten volgens de verordening inzake hemelwater en het algemeen 

bouwreglement? 

Voor een eengezinswoning vult u bij vraag 9 het getal 5000 (liter) in. 

Voor andere dan eengezinswoningen met een horizontale dakoppervlakte groter dan 200 m² (zie 

vraag 8), vult u het getal 10 000 (liter) in.  

Indien de horizontale dakoppervlakte kleiner is dan 200 m² dan is het minimale volume van de 

hemelwaterput: 50 liter per vierkante meter horizontale dakoppervlakte, afgerond naar een hogere 

duizendtal. Bv. voor een meergezinswoning van 170 m², bedraagt de minimale inhoud van de 

hemelwaterput 9000 liter. 

Indien u een hemelwaterput met een grotere inhoud dan minimaal vereist wenst te plaatsen dan 

dient u vraag 12-14 in te vullen. 

Waarom moet ik het aangetoond nuttig hergebruik berekenen? 

Dit is van belang indien u een hemelwaterput wenst te plaatsen met een groter volume dan 

minimaal opgelegd door de wetgeving (vraag 9). Bovendien stelt het algemeen bouwreglement dat 

nieuwe platte daken waarvoor geen nuttig hergebruik kan aangetoond worden, aangelegd moeten 

worden als groendak. 

Volgens de infiltratiekaart van de stad Gent is mijn project gelegen in een ‘zone voor buffering’, 

mag ik dan een buffervoorziening aanleggen in de plaats van een infiltratievoorziening? 

De infiltratiekaart geeft enkel een indicatie. Als uw perceel in de blauwe zone ligt, kan het 

hemelwater geïnfiltreerd worden. Als uw perceel buiten de blauwe zone ligt, is infiltratie 

waarschijnlijk moeilijk en kan het nodig zijn het hemelwater te bufferen en vertraagd af te 

voeren.  Een combinatie van beide systemen kan ook een oplossing zijn.  

Indien u wenst over te schakelen naar een buffervoorziening, dient u een afwijking (vraag 39) aan te 

vragen. In een beschrijvende nota legt u uit waarom infiltratie niet mogelijk is (bv. hoge 



grondwaterstand, verontreiniging van de bodem, …). De beschrijving dient gestaafd te worden met 

meetgegevens (bv. peilbuismetingen die de maximale grondwaterstand weergeven, attest OVAM 

verontreinigde grond, …). 

Meer informatie is terug te vinden op de website van de stad Gent: infiltratiekaart. 

Volgens de wetgeving inzake hemelwater moet ik een infiltratievoorziening aanleggen, maar ik kan 

mijn (grond)verharding en de overloop van mijn hemelwaterput aansluiten op een bestaande 

waterloop. Moet ik dan nog een infiltratievoorziening aanleggen? 

Ja, u dient een infiltratievoorziening aan te leggen op eigen terrein. De infiltratievoorziening mag wel 

een noodoverloop naar de bestaande waterloop hebben. 

Mijn eengezinswoning is gelegen op een perceel groter dan 250 m², ik moet bijgevolg een 

infiltratievoorziening aanleggen. Ik plaats een hemelwaterput groter dan 5000 liter (= verplichte 

minimale inhoud) want mijn aangetoond nuttig hergebruik is beduidend groter. Volgens de 

aanstiplijst (vraag 30, 31) mag ik de oppervlakte die ik moet aansluiten op de infiltratievoorziening 

slecht verminderen met 60 m² daar het over een eengezinswoning gaat. Mag ik het volume en de 

oppervlakte van de infiltratievoorziening gezien mijn hergebruik toch wat verkleinen? 

Ja, u kan hiervoor gebruik maken van de afwijking vermeldt in vraag 39. Bij de aanstiplijst voegt u een 

nota met de motivatie en een voorstel met de grootte en een principeschets (indien deze niet is 

opgenomen in de plannen) van de infiltratievoorziening toe.  

Een manier om te bepalen hoeveel afwaterende dakoppervlakte u mag in mindering brengen of met 

andere woorden, hoeveel dakoppervlakte u nog moet aansluiten op de infiltratievoorziening, is terug 

te vinden in het technisch achtergronddocument bij de gewestelijke verordening inzake hemelwater. 

https://www.gent.be/wonen-verbouwen/bouwen-en-verbouwen/stedenbouwkundige-vergunningen/bouwvoorschriften/hemelwater/infiltratiekaart
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/technisch-achtergronddocument-bij-de-gewestelijke-stedenbouwkundige-verordening

