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Provinciale stedenbouwkundige verordening  
met betrekking tot de opslag, het gebruik  
en de afvoer van hemelwater 
 
Artikel 1. 
§ 1. Deze verordening bevat voorschriften voor de opslag, het gebruik en de afvoer van hemelwater. 

§ 2. Deze verordening kadert in de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid zoals 
geformuleerd in de geldende regelgeving. 

 

Art. 2. 
§ 1. Voor de begrippen afvalwater, constructie, gescheiden riolering, hemelwater, herbouwen, 
installatie voor tweedecircuitwater, kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, privéwaterafvoer en 
tweedecircuitwater gelden de definities opgenomen in de geldende regelgeving. 

§ 2. Voor de hieronder vermelde begrippen gelden de volgende definities: 

1° verharding: een aaneengesloten grondoppervlak dat eenzelfde bewerking heeft ondergaan 
waardoor het harder wordt en/of beter toegankelijk; 

2° heraanleggen van een verharding: de volledige structuur (opbouw) van een verharding opnieuw 
aanleggen, met uitzondering van beperkte herstellingen; 

3° uitbreiden: aangrenzend aan een bestaande verharding of een bestaande andere constructie, 
respectievelijk een nieuwe verharding aanleggen of een nieuwe andere constructie bouwen; 

4° droogweerafvoerleiding: leiding die deel uitmaakt van het stelsel van een gescheiden riolering dat 
bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater; 

5° regenwaterafvoerleiding: leiding die deel uitmaakt van het stelsel van een gescheiden riolering dat 
bestemd is voor de afvoer van hemelwater; 

6° vegetatiedak: plat of hellend dak met beplanting. 

 

Art. 3. 
§ 1. Onverminderd de voorschriften uit gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen, is deze 
verordening binnen het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant van toepassing: 

1° bij het aanleggen, heraanleggen en uitbreiden van (delen van) verhardingen; 

2° bij het bouwen, herbouwen en uitbreiden van constructies, andere dan verhardingen; 

3° bij het aanleggen, heraanleggen en wijzigen van de afwatering voor (delen van) verhardingen en 
(delen van) andere constructies; 

4° wanneer een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd en de geldende regelgeving 
een aansluiting van het afvalwater op de droogweerafvoerleiding van die gescheiden riolering 
verplicht. 

§ 2. Deze verordening is niet van toepassing: 

1° wanneer het hemelwater dat op verhardingen en andere constructies valt, volgens de geldende 
regelgeving afvalwater is en als dusdanig moet behandeld worden; 

2° wanneer de verharding of de andere constructie uit § 1 een hoofdweg of een primaire weg is; 
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3° wanneer de verharding of de andere constructie uit § 1 een spoorweg is. 

 

Art. 4. 
Hemelwater dat op een verharding of op een andere constructie valt, moet op het terrein waar de 
verharding of de andere constructie zich bevindt, gescheiden gehouden worden van afvalwater en 
moet op dat terrein worden verwerkt. Het mag niet worden aangesloten op de bestaande 
privéwaterafvoer, noch mag het van het terrein worden afgevoerd naar een oppervlaktewater of een 
kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, naar een regenwaterafvoerleiding in de straat of naar de 
openbare riolering, noch mag het van het terrein afstromen naar een naburig terrein of naar het 
openbaar domein.  

 

Art. 5. 
§ 1. Bij nieuwbouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte constructie is de plaatsing van een 
hemelwaterput of een andere voorziening voor de opslag van hemelwater verplicht. 

Minstens een deel van het hemelwater dat op de overdekte constructie valt of op de uitbreiding ervan, 
moet worden afgevoerd naar de voorziening voor de opslag van hemelwater. 

De inhoud van de hemelwaterput of andere voorziening voor de opslag van hemelwater is afgestemd 
op een maximaal gebruik van het opgevangen hemelwater. 

§ 2. Bij nieuwbouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte constructie is de plaatsing van een 
installatie voor tweedecircuitwater verplicht. 

De installatie voor tweedecircuitwater wordt minstens voor een deel gevoed vanuit de voorziening voor 
de opslag van hemelwater. 

Het tweedecircuitwater wordt minstens aangewend voor het spoelen van toiletten en het gebruiken 
van wasmachines, voor industriële toepassingen of voor agrarische toepassingen. Enkel wanneer in 
en om de overdekte constructie geen water voor voormelde toepassingen wordt aangewend of 
wanneer hemelwater niet kan gebruikt worden voor industriële of agrarische toepassingen, kan het 
tweedecircuitwater uitsluitend worden aangewend voor andere toepassingen. 

§ 3. De voorschriften uit § 1, eerste lid en § 2, eerste lid gelden niet wanneer cumulatief is voldaan 
aan de volgende voorwaarden: 

1° op het terrein is een bestaande hemelwaterput of een andere voorziening voor de opslag van 
hemelwater aanwezig; 

2° op het terrein is een installatie voor tweedecircuitwater aanwezig; 

3° op het terrein is aan de voorschriften uit art. 4 voldaan. 

§ 4. De voorschriften uit § 1 en § 2 gelden niet in de volgende gevallen: 

1° alle dakgedeelten van de overdekte constructie zijn uitgevoerd als een vegetatiedak; 

2° het hemelwater dat op de overdekte constructie valt infiltreert op natuurlijke wijze op het terrein in 
de bodem en wordt dus niet opgevangen noch afgevoerd. 

 

Art. 6. 
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen deze provinciale stedenbouwkundige 
verordening aanvullen en verder uitvoeren. 

 

Art. 7. 
In uitzonderlijke gevallen, als dat om specifieke redenen met betrekking tot de plaatselijke 
omstandigheden verantwoord of noodzakelijk is en mits de voorgestelde oplossing de watertoets 
doorstaat, kan de overheid die moet beslissen over een vergunning of bij het ontbreken ervan, de 
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gemeente waarin het terrein zich bevindt waarop de afwijking betrekking heeft, afwijkingen toestaan 
van de voorschriften van deze verordening. 

In de motivering van haar beslissing over het toestaan van een afwijking, moet de overheid die beslist 
over het toestaan van een afwijking verwijzen naar de relevante bepalingen uit de geldende 
regelgeving, in het bijzonder naar de bepalingen met betrekking tot de watertoets. 

 

Art 8. 

De Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot de opslag, het gebruik en de 
afvoer van hemelwater vervangt integraal de Provinciale stedenbouwkundige verordening met 
betrekking tot verhardingen. 

Dit besluit treedt in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Voor 
vergunningsplichtige handelingen treedt dit besluit in werking voor de vergunningsaanvragen 
ingediend vanaf 3 maanden na publicatie in het Belgische Staatsblad. 
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