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Wetgevend kader 



Wetgevend kader 

• Dagelijkse relatie tussen exploitant en 
gebruiker 

 
• Rechten en plichten van watermaatschappijen 

en rioolbeheerders tot hun klanten 
• Levering van leidingwater 
• Sanering van afvalwater 
• Afvoer van regenwater 
• Aanrekening van de kosten 
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Wetgevend kader 

AWVR – inhoud :  
6 Hoofdstukken 
1. Definities 
2. Levering van water bestemd voor menselijke 

consumptie 
3. Riolering en waterzuivering 
4. Integrale waterfactuur: levering en sanering 
5. Toegang en informatie 
6. Klachtenbehandeling en rapportering  
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Wetgevend kader 

Hoofdstuk 3 : Riolering en waterzuivering 
 De saneringsverplichting 
 Afvoer van afvalwater en hemelwater 

• Naleven van de milieuwetgeving 
 Aansluiting en afsluiting 

• Verplichte aansluiting + regels inzake overname 
 De huisaansluiting 

• Procedure inzake aanvraag en uitvoering 
 De privéwaterafvoer  
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Wetgevend kader 

Artikel 12 : De privéwaterafvoer 
• Definitie : geheel van leidingen, greppels en toestellen, 

bestemd voor het opvangen, transporteren en in 
voorkomens geval zuiveren van afvalwater of niet-
verontreinigd hemelwater, stroomopwaarts van de 
rooilijn of het aansluitingspunt van de individuele 
sanering  

• Correcte uitvoering is verantwoordelijkheid van de klant 
• Toezicht door de rioolbeheerder 

= KEURING van de privéwaterafvoer 
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Keuring van de privéwaterafvoer 

Kies vrije ruimte op het beeld om de tekst te 
Plaatsen. Zet de tekst in wit indien nodig. 
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Keuring van de privéwaterafvoer 

Doelstelling = correcte aansluiting 
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Keuring van de privéwaterafvoer 

 Wanneer? 
1. Eerste ingebruikname 
2. Belangrijke wijzigingen 
3. Vaststelling van een inbreuk 
4. Bij aanleg van een gescheiden stelsel 
 

 Wie?  
• Aan te vragen door de klant 
• Uitvoering conform regels vast te stellen door de 

rioolbeheerder 
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Keuring van de privéwaterafvoer 
 Bijkomende regels 
• MB van 28 juni 2011 over de keuring van de 

binneninstallatie (drinkwater) en de privéwaterafvoer 
(afvalwater en hemelwater) 
• Aanvulling: MB dd. 22 april 2014 – afstemming op GSV dd. 5 juli 

2013  

• Aanvulling mogelijk door rioolbeheerder via Aanvullende 
Voorwaarden of Bijzonder Waterverkoopreglement (goed 
te keuren door minister) 
• Praktische modaliteiten  

• Hoe aanvragen? 
• Wie mag keuren? 
• Kostprijs 
• … 
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Keuring van de privéwaterafvoer 

 Onderwerp van de keuring 
• Afvalwater correct aansluiten 

• Septische put indien noodzakelijk  
• Afvalwater naar de riool 

• Afvalwater en hemelwater scheiden 
• Hemelwater naar voorziene afvoer 
• Voor nieuwbouw: aanwezigheid van 

hemelwaterput 
 
 
 

 



Keuring van de privéwaterafvoer 
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Keuring van de privéwaterafvoer 

 Eisen voor de keurder 
• Rioolbeheerder is verantwoordelijk 

• stelt richtlijnen op voor uniforme keuring 
• Keurder is :  

• technisch onderlegd  
• onafhankelijk (niet betrokken bij de 

uitvoering) 
• Verantwoordelijkheid van de exploitant! 
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Keuring van de privéwaterafvoer 

 Inhoud keuringsattest 
• Adres van de keuring 
• Datum van de keuring 
• Naam van de keurder 
• Beslissing  
• Aandachtspunten 
• Type keuring 
• Handtekening van de keurder 
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Keuring van de privéwaterafvoer 
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Resultaten 2012/2013 
 AWVR : Hoofdstuk 6 : Klachtenbehandeling en 

Rapportering 
• MB van 12 december 2011 
• Klachten omtrent de saneringsinfrastructuur 

• Aantal gegrond 
• Aantal behandeld conform termijn 
• Aantal klachten waarvoor kosten werden aangerekend 

• Keuringen 
• Aantal per categorie 
• Aantal herkeuringen 
• Aantal weigeringen 

• Info aan te leveren tegen 31 maart conform sjabloon  

 



Resultaten 2012/2013 
Rioolbeheerder Aantal 2012 2013 
AquaRio 50/49 49 47 

Gemeente 111/113 88 62 

HidroGem 2/1 2 1 

HidroRio 21/20 21 20 

HidroSan 4/6 4 6 

Infrax West 19 19 19 

Interaqua 36 36 36 

Iveg 3 3 3 

IWVA 2/3 2 0 

RI-ANT 13 13 13 

Riobra 25 25 25 

RioP 13/14 11 2 

Vivaqua 6 6 6 

Onbekend 3/1 2 1 

TOTAAL 308 281 241 
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Resultaten 2012/2013 

Reden 2012 2013 
Onbekend 13 0 
Weigering door eigenaar 2 8 
Eigenaar overleden 1 7 
Scheiding hemelwater en afvalwater 
niet correct 

149 15 

Lozing niet conform 8 4 
Herkeuring niet conform 38 58 
Keuring niet conform 69 
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Conclusies 

• Keuring = handhaving 
• Keuring onvoldoende ingeburgerd 

• Toename in 2013 maar nog beperkt 
• Opvolging van nieuwbouwwoning en 

rioleringsprojecten noodzakelijk 
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