10/08/2011

Keuring prive-riolering
Het luik sanering van het
Waterverkoopreglement:
wat betekent dit voor de
gemeente

Wetgeving
• Het ontwerp van besluit kadert in het decreet water
bestemd voor menselijke aanwending van 24 mei
2002 (art. 16 §1)
• Legt de rechten en plichten vast in relatie klant en
exploitant
• Timing: 1 juli 2011
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Wetgeving
• Inhoud algemeen waterverkoopreglement
1. Levering water bestemd voor menselijke consumptie (art.
2-7)
2. Sanering (art. 8 -12)
3. Integrale waterfactuur: levering en sanering (art. 13-20)
4. Toegang en informatie (art. 21)
5. Algemeen en bijzonder waterverkoopreglement (art. 2224)
6. Klachtenbehandeling (art. 25-27)
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Sanering
• Begrip exploitant (art. 8):
– Exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk
– Indien saneringsovereenkomst:
•
•
•
•
•

Gemeente
Gemeentebedrijf
Intercommunale
Intergemeentelijk samenwerkingsverband
Een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde
entiteit
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Sanering
• Dienstverlening exploitant m.b.t. rioolaansluiting (art. 9)
– Klanten staan zelf in voor afwatering op privédomein volgens
wetgeving tot aan openbaar saneringsnetwerk
– Klachtenbehandeling vastgelegd, elke klacht dient behandeld te
worden en verslag opgemaakt worden met kopie naar klant (zie
art. 26)
– Bij onderbrekingen dient de klant op voorhand op de hoogte
gebracht te worden afh. van type onderbreking
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Sanering
• Verplichtingen klant – exploitant (art. 10)
– Deze gaan in wanneer het openbaar saneringsnetwerk
beschikbaar is
– Opzeggingsmodaliteiten

• Huisaansluitingen (art. 11)
– Exploitant zorgt voor uitvoering en draagt kosten
– Opstellen van prijsoffertes + modaliteiten
– Klant als goede huisvader
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Sanering
• Privéwaterafvoer (art. 12)
– De klant of titularis is verantwoordelijk voor de plaatsing, de
wijziging, de herstelling en het onderhoud, alsook voor de
goede werking van zijn privéwaterafvoer en draagt daar ook
alle kosten van.
– De klant gebruikt de privéwaterafvoer zodanig dat de goede
werking ervan behouden blijft.
– “De privéwaterafvoer moet conform de gangbare wettelijke
en technische voorschriften zijn.”
– Exploitant (rioolbeheerder) is verantwoordelijk voor de
keuring van de installatie
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Sanering
• Privéwaterafvoer (art.12)
– Keuring van elke privéwaterafvoer verplicht in
volgende gevallen:
• Voor de eerste ingebruikname
• Bij belangrijke wijzigingen
• Na vaststelling van een inbreuk op de
gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant
• Bij de aanleg van gescheiden riolering op het
openbaar domein met de verplichting om af te
koppelen op privé domein, conform Vlarem II
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Wettelijke rapportering
Art. 27. De exploitant informeert en rapporteert jaarlijks aan
de Vlaamse Milieumaatschappij over oa:
Art. 12. §1. De klant of titularis is verantwoordelijk voor de
plaatsing, de wijziging, de herstelling en het onderhoud,
alsook voor de goede werking van zijn privéwaterafvoer en
draagt daar ook alle kosten van.
De klant gebruikt de privéwaterafvoer zodanig dat de goede
werking ervan behouden blijft.
“De privéwaterafvoer moet conform de gangbare wettelijke
en technische voorschriften zijn.”
.....

Ministerieel besluit
• Hierin worden de nadere regels mbt keuring
vastgelegd.
– “Bij belangrijke wijzigingen” = “…alle wijzigingen die de
goede werking van het openbaar saneringsnetwerk
kunnen bedreigen.”
– Keuring van de privéwaterafvoer dient na te gaan of de
scheiding van hemelwater en afvalwater wordt nageleefd
op het private terrein
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Ministerieel besluit
• De privéwaterafvoer wordt geacht niet conform de
geldende reglementaire en wettelijke voorschriften
te zijn indien:
– de aansluiting van het afvalwater in strijd is met de
geldende milieuvoorwaarden;
– huishoudelijk afvalwater aangesloten op RWA;
– hemelwater aangesloten op DWA, tenzij hiervan kan
worden afgeweken in uitvoering van art. 4.2.1.3 of art.
6.2.2.1.2 van Vlarem II;
– in geval van keuring, er geen hemelwaterput is geplaatst
conform de bepalingen van de GSV.
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Ministerieel besluit
• De keurder beschikt over de vereiste technische
vaardigheid om de keuring overeenkomstig dit besluit
uit te voeren en mag niet betrokken zijn bij de
technische uitvoering van de binneninstallatie en/of
privéwaterafvoer.
• De exploitant verzekert de naleving van de vereisten
vermeld in het eerste lid.
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Ministerieel besluit
– De keurder levert na controle en goedkeuring een
keuringsattest af aan de klant of titularis. Het
keuringsattest bevat ten minste volgende
gegevens:
•
•
•
•
•
•
•

adres van de keuring;
datum van de keuring;
naam van de keurder;
beslissing (uitspraak inzake conformiteit)
aandachtspunten;
type keuring;
handtekening keurder.
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Verplichtingen voor exploitant
(rioolbeheerder)
• Door Waterverkoopreglement en aanvulling via
Ministerieel Besluit:
– De exploitant (rioolbeheerder) of diens aangestelde is
verantwoordelijk voor de keuring van de privéwaterafvoer
– De exploitant (rioolbeheerder) dient de technische
vaardigheid en onafhankelijkheid, ten aanzien van de
technische uitvoering van de binneninstallatie en/of
privéwaterafvoer, van de keurder te waarborgen
– De exploitant informeert en rapporteert jaarlijks aan de
Vlaamse Milieumaatschappij over de keuring op basis van
het keuringsattest waarin minimaal volgende gegevens
zitten vervat: adresgegevens, datum van keuring, naam
van de keurder, beslissing, (eventuele) aandachtspunten,
type keuring, handtekening keurder
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