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Historiek wetgeving i.v.m. de geïntegreerde waterfactuur, reorganisatie van de watersector en de contractuele sanering 

bedrijfsafvalwater op een RWZI 

   

A) DECRETEN 
 

Datum 
Belgisch 

Staatsblad  
 

Fundamentele wijzingen 

Decreet betreffende water bestemd voor menselijke 
aanwending 
 

24.05.2002 23.07.2002  

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2005 

24.12.2004 31.12.2004 
derde uitg. 

Drinkwatermaatschappijen worden belast met de sanering van het door hen 
geleverde leidingwater en belast met de inning van de bijdrage  in de 
saneringskosten op gemeente- en bovengemeentelijk vlak. 
De prijs per m³ op de waterfactuur omvat zowel de prijs voor het waterverbruik als 
de saneringsbijdrage.  Aan bedrijven die lozen op oppervlaktewater wordt geen 
bijdrage aangerekend. 
 

Decreet  houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2006 

23.12.2005 30.12.2005 
tweede 

uitg. 

-  Rioollozende bedrijven met lozingsnormen oppervlaktewater betalen ook geen 
bijdrage aan de drinkwatermaatschappij. 

-  De drinkwatermaatschappijen krijgen de mogelijkheid een vergoeding aan te 
rekenen aan de eigen waterwinners als bijdrage in de saneringskosten.  Er mag 
geen vergoeding aangerekend worden aan bedrijven die lozen op 
oppervlaktewater, rioollozende bedrijven met normen oppervlaktewater en de 
kleinverbruikers waarvan de inrichting niet gelegen is in de zuiveringszone A of 
B 

-  Er mag geen bijdrage of vergoeding gevraagd worden voor het water waarvoor 
een saneringscontract met Aquafin afgesloten is. 

 
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2007 

22.12.06 29.12.2006 
vierde uitg. 

Omwille van de stijging in 2007 van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage 
voor rioollozers wordt de bovengrens van de gemeentelijke bijdrage herleid naar 
een factor 1,4 ten opzichte van het tarief van de bovengemeentelijke bijdrage. 
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Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2008 

21.12.2007 31.12.2007 
eerste uitg. 

-  Uitbreiding gemeentelijke saneringsverplichting tot individuele 
waterzuiveringsinstallaties gebouwd of uitgebaat door een gemeente of een 
exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk. 

-  De termen “een gebruiker van een private waterwinning”, “individuele en 
collectieve sanering” worden gedefinieerd. 

-  Voor de gemeentelijke bijdrage en vergoeding wordt een onderscheid gemaakt 
tussen het tarief voor de collectieve sanering en het tarief voor de individuele 
sanering. 

 Het tarief van de gemeentelijke bijdrage/vergoeding voor de collectieve en 
individuele sanering wordt beperkt ten opzichte van het bovengemeentelijk tarief. 

-  Het drinkwaterdecreet wordt in overeenstemming gebracht met het besluit van de 
Vlaamse Regering van 10 maart 2006 i.v.m. de zoneringsplannen: 
woongelegenheden in het centrale of collectief geoptimaliseerde buitengebied, 
worden onweerlegbaar vermoed aangesloten te zijn op de gemeentelijke en 
bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur. 

-  Specifieke regeling voor de toekenning van vrijstellingen en compensaties om 
sociale en ecologische redenen: 

 Voor eensgezinswoningen geldt een vrijstelling van de bijdrage of vergoeding 
voor de bovengemeentelijke saneringsverplichting wanneer minstens één van de 
gedomicilieerde gezinsleden een sociale uitkering ontvangt. 

 Wanneer het verbruik niet rechtstreeks  wordt gefactureerd dan kan een gezin 
waarvan een gedomicilieerd gezinslid een sociale uitkering ontvangt een 
compensatie bekomen voor haar aandeel in de bijdrage of vergoeding berekend 
op basis van het aantal gedomicilieerde gezinsleden en een forfaitair geschat 
waterverbruik. Er wordt een ecologische vrijstelling of compensatie verleend voor 
het huishoudelijk afvalwater gezuiverd in een private waterzuiveringsinstallatie of 
in een individuele waterzuiveringsinstallatie uitgebaat door een gemeente of een 
exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk. 

 De ecologische vrijstelling of compensatie geldt maximaal vijf jaar nadat de 
woning aansluitbaar is op de riolering. 

 Het drinkwaterdecreet maakt de automatische toekenning van de vrijstellingen en 
compensaties mogelijk. 

 

Decreet houdende de wettelijke en decretale 
aanpassingen inzake leefmilieu, natuurbehoud en energie, 
als gevolg van het bestuurlijk beleid 

07.12.2007 14.01.2008 In artikel 6 bis § 6 van het drinkwaterdecreet werd verwezen naar het opgeheven 
artikel 32 quater, 11° van de wet van 26.03.1971. 
Dit artikel wordt vervangen door de bepaling die thans van toepassing is (art. 
10.2.3, § 1,20° van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid). 
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Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2009 

19.12.2008 29.12.2008 
eerste uitg. 

- De terminologie van artikel 2 en 16sexies § 4 wordt afgestemd op de 
nieuwe Vlarem-definitie voor individuele behandelingsinstallaties voor 
afvalwater. 

-  Ingevolge de herindeling van de zuiveringszones wordt artikel 
16quinquies § 4 geherformuleerd. In dit artikel worden de criteria van de 
vroegere zonering behouden.  

 

Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie, 
leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij 

12.12.2008 04.02.2009 
 

-  De begrippen “abonnee”, “titularis van een private waterwinning” en 
“verbruiker” worden geherdefinieerd.  

-  De controlebevoegdheid van de drinkwatermaatschappijen wordt 
uitgebreid met de controle van installaties voor de afvoer en zuivering 
van afvalwater. 

-  Het waterverkoopreglement kan zowel betrekking hebben op de 
abonnees als de gebruikers van waterdiensten (dit zijn bijvoorbeeld 
eigen waterwinners die gebruik maken van de saneringsinfrastructuur).
  

-  De reguleringsinstantie wordt opgericht als een subentiteit binnen de 
VMM en niet als een aparte instelling van openbaar nut.  

-  De reguleringsinstantie legt in een protocol vast welke gegevens de 
drinkwatermaatschappijen moeten voorleggen. 

- drinkwatermaatschappijen die deze informatie niet ter beschikking 
stellen moeten een boete betalen die in verhouding staat met het 
integrale facturatiebedrag exclusief btw van het jaar waarvoor de 
gegevens worden opgevraagd. 

  

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2010 

18.12.2009 30.12.2009 
eerste uitg. 

 

- voor het water verbruikt vanaf 2008 mag het tarief van de gemeentelijke 
bijdrage/ vergoeding voor de collectieve sanering maximaal 1,4 keer 
hoger zijn ten opzichte van het bovengemeentelijke tarief 

- voor het water verbruikt vanaf 2008 mag het tarief van de gemeentelijke 
bijdrage/ vergoeding voor de individuele sanering maximaal 2,4 keer 
hoger zijn ten opzichte van het bovengemeentelijk tarief 

- de Vlaamse Milieumaatschappij wordt belast met het innen van de 
administratieve geldboetes die betaald worden op haar 
ontvangstenrekening en aangewend voor initiatieven ter voorkoming 
van inbreuken op het drinkwaterdecreet. 
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Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur 23.12.2010 18.02.2011 
tweede uitg. 

 

- in de gewijzigde bepaling inzake de openbare dienstverplichtingen bij 
sanering wordt duidelijker geformuleerd dat de Vlaamse Regering aan 
de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk  
verplichtingen kan opleggen voor alle onderdelen van de sanering. 

- als de waterleverancier geen toegang krijgt tot een woning of een 
publiek gebouw en voor zijn controleverplichtingen beroep moet doen 
op een controleambtenaar, vallen de kosten die hieraan verbonden zijn 
ten laste van de waterleverancier. 

- de wijze van vaststelling en de bepalingen over de minimale inhoud van 
het algemeen waterverkoopreglement worden gewijzigd.  

- de toezichtsbepalingen worden aangepast: de door de Vlaamse 
Regering aangewezen ambtenaren houden geen toezicht op de 
bepalingen inzake de saneringsverplichting. Het bepalen van deze 
uitzondering was noodzakelijk gelet op het feit dat het toezicht op de 
waterdistributiemaatschappijen met betrekking tot de doorrekening van 
de kosten verbonden aan de saneringsverplichting, reeds decretaal is 
toegewezen aan de VMM.  

 

Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur 20.04.2012 22.05.2012 
 
 

- toevoeging nieuwe paragraaf 7 aan artikel 6bis: de exploitant van een 
openbaar waterdistributienetwerk of de gemeente, het gemeentebedrijf, 
de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband of 
de door de gemeente na marktbevraging aangestelde entiteit die een 
overeenkomst hebben afgesloten voor de uitvoering van de 
gemeentelijke saneringsverplichting worden verplicht op verzoek van de 
economische toezichthouder kosteloos de gegevens mee te delen in 
verband met de uitvoering van deze verplichting.  

- de verwijzing in artikel 16quinquies, § 4, naar de investerings- en 
subsidiëringsprogramma's wordt vervangen door een verwijzing naar de 
zoneringsplannen.  

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede 
aanpassing van de begroting 2012 

13.07.2012 24.07.2012 
 
 

- invoering vrijstelling van gemeentelijke vergoeding op bronbemalingen. 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
2013 

21.12.2012 31.12.2012 
 
 

- het derde lid van artikel 6bis van het drinkwaterdecreet wordt 
afgestemd op de gewijzigde contractaanpak: de bepaling die de 
drinkwatermaatschappijen verbiedt om een bovengemeentelijke 
bijdrage of vergoeding aan te rekenen voor het geloosde afvalwater dat 
het voorwerp uitmaakt van een contract wordt beperkt tot de contracten 
waarin de van de heffing aftrekbare vergoeding V wordt vermeld.  



5 
 

Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot 
regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en 
water en tot wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende 
water bestemd voor menselijke aanwending, wat de 
minimumlevering van water betreft en de bescherming van 
abonnees tegen afsluiting van de drinkwatertoevoer  
 
 

19.07.2013 23.08.2013 
 

 

Decreet  betreffende de omgevingsvergunning 25.04.2014 23.10.2014 
 
 

- afstemming op de nieuwe formulering en regeling inzake de 
omgevingsvergunning (kan niet worden ingevoerd door aanpassingen 
aan drinkwaterdecreet vóór de inwerkingtreding van het decreet van 
25.04.2014 )  
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Decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de 
bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het 
decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor 
menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de 
aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening en 
de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering 

11.12.2015 22.12.2015 - 15 m³ gratis drinkwater per gezin wordt afgeschaft.  

-De  100%-sociale vrijstelling wordt vervangen door een sociale korting 
van 80 % . De huidige 100%-vrijstelling blijft wel  behouden voor de 
abonnee of gebruiker van een private waterwinning die al zijn 
huishoudelijk afvalwater zuivert in een IBA.  

- Vanaf 01.01.2016 wordt op de waterfactuur van kleinverbruikers zowel 
een vastrecht als een variabele prijs geheven voor de productie en voor 
de  sanering van drinkwater   

Grootverbruikers moeten geen vastrecht betalen voor de sanering. 

De factuur bevat volgende componenten :  

 1° Vastrecht voor productie en levering van drinkwater ter recuperatie 
van de daaraan verbonden kosten  : het door te rekenen bedrag wordt 
opgesplitst in een vastrecht en een variabele prijs.  

 Het vastrecht wordt verrekend per wooneenheid en bedraagt 50 euro 
per wooneenheid, per jaar te verminderen met 10 euro per 
gedomicilieerde maar dat vast recht kan niet negatief zijn.  

 Als het water voor andere doeleinden dan voor bewoning wordt 
gebruikt, kan er een vastrecht van 50 euro per watermeter aangerekend 
worden.  

2° Variabele prijs voor de productie en levering van drinkwater eveneens 
ter recuperatie van de daaraan verbonden kosten  :  

 De variabele prijs is afhankelijk is van het waterverbruik van de 
abonnee. Bij wooneenheden past de drinkwatermaatschappij een 
progressief tarief toe met aanrekening van een lager tarief op een 
eerste schijf tot 30 m³ en een hoger tarief op de tweede schijf vanaf 30 
m³. Per gedomicilieerde persoon in de wooneenheid wordt de grens 
van de eerste schijf opgetrokken met 30 m³.  

 Bij niet-wooneenheden – zoals studentenkamers – zal een vlak tarief 
worden toegepast.  

 De Vlaamse regering zal dit nog verder uitwerken in een 
uitvoeringsbesluit. 

3° bijdragen en vergoedingen in de bovengemeentelijke sanering  

a) voor kleinverbruikers  is er een vast en variabel gedeelte  

-Het vastrecht voor de sanering bedraagt 20 euro per wooneenheid te  
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   3° bijdragen en vergoedingen in de bovengemeentelijke sanering  

a) voor kleinverbruikers  is er een vast en variabel gedeelte  

-Het vastrecht voor de sanering bedraagt 20 euro per wooneenheid te  
verminderen met 4 euro per gedomicilieerde maar dat vast recht kan 
niet negatief zijn. Als het water voor andere doeleinden dan voor 
bewoning wordt gebruikt, kan er een vastrecht van 20 euro per 
watermeter aangerekend worden 

-Variabele prijs voor sanering  (B) wordt berekend volgens de  formule B 
= Tkv x N  

 waarbij: N = Q x 0.025,  Q = het te factureren waterverbruik en/of het 
aantal m³ water opgenomen uit de private waterwinning en Tkv =  het 
tarief om de variabele prijs te berekenen, uitgedrukt in euro per 
vervuilingseenheid.  

 Ook hier wordt bij wooneenheden een progressief tarief toegepast en 
een vlak tarief bij niet-wooneenheden.  

b) voor grootverbruikers  is er enkel een variabel gedeelte  

 In het drinkwaterdecreet wordt ingeschreven dat de bijdrage en de 
vergoeding in de bovengemeentelijke sanering  berekend wordt op 
basis van de heffingsgegevens van de VMM. De bijdragen en 
vergoedingen worden voortaan berekend volgens de formule: B = Tgv x 
VE waarbij B =  de som van de bijdrage + vergoeding, Tgv = 
eenheidstarief van de heffing voor een bepaald lozingsjaar en VE = de 
vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden, zoals aangeleverd door de 
VMM. 
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Decreet  houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en 
landbouw en energie 

18.12.2015 29.12.2015 -de term “Waterregulator” wordt decretaal verankerd. 

- de drinkwatermaatschappijen worden verantwoordelijk voor het bepalen 
van de drinkwatertarieven onder toezicht van de Waterregulator.  

-er wordt een administratieve geldboete voorzien die van toepassing is 
als de wettelijke bepalingen over de tariefregulering niet worden 
nageleefd.  

 

Decreet  houdende de Vlaamse sociale bescherming  24.06.2016 06.09.2016 Vanaf 01.01.2017 worden de sociale vrijstellingen afgestemd op de 
nieuwe zorguitkeringen van de Vlaamse sociale bescherming . 

Decreet  tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de 
bescherming van de oppervlaktenwateren tegen verontreiniging, 
het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake 
grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende 
water bestemd voor menselijke aanwending en houdende 
delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving. 

07.07.2017 04.08.2017 De Vlaamse regering krijgt tot 31/12/2018  tijd om de wetten en decreten 
m.b.t. het oppervlaktewater, het grondwater en het drinkwater te 
coördineren en op te nemen in één waterwetboek met de benaming 
“decreet betreffende het integraal waterbeleid” 

In het decreet zelf zijn een aantal aanpassingen opgenomen die in 
verschillende fasen in werking treden.  

 I Wijzigingen die op 14/08/2017 inwerkingtreden : 

-Art 16sexies, §§ 1 en 3 : een terminologische aanpassing ingevolge de 
naamswijziging van de Rijksdienst voor Pensioenen;  

-Art 16septies : vervanging van de verwijzing naar indelingslijst van 
VLAREM I door een verwijzing de naar indelingslijst van VLAREM II. 

II Wijziging die vanaf een nog te bepalen datum inwerkingtreedt 

-artikel 2, 23° : wijziging definitie van economische toezichthouder; 
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B) UITVOERINGSBESLUITEN 

 

Datum Belgisch 
Staatsblad  

Fundamentele wijzingen 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering inzake 
de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke 
consumptie 
 
Dit besluit van 13.12.2002 is gewijzigd door: 
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 13.12.2002 houdende reglementering 
inzake de kwaliteit en de levering van water, bestemd voor 
menselijke consumptie, wat betreft het opleggen van openbare 
dienstverplichtingen met betrekking tot risicobeheer, crisisbeheer 
en leveringszekerheid 
 

13.12.2002 
 
 
 
 

08.11.2013 

28.01.2003 
tweede uitg. 

 
 
 

09.12.2013 
tweede uitg. 

 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van de 
algemene werkingstoelage aan de exploitanten van een openbaar 
waterdistributienetwerk 
 

25.02.2005 08.04.2005 
tweede uitg. 

Algemene werkingstoelage aan de waterdistributiemaatschappijen om de facturen 
van Aquafin te kunnen betalen 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de 
regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een 
openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie 
 

21.10.2005 
 
 
 

05.12.2005 
 
 
 

-  Bevat nadere regels m.b.t. de contracten met Aquafin voor de sanering van 
bedrijfsafvalwater afkomstig van eigen waterwinningen 

 
 

 
GEWIJZIGD DOOR: 
Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdere aanpassing 
van de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie aan het 
kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003   
 

 
 

29.05.2009 

 
 

03.09.2009 
tweede uitg. 

 
 
- aanpassing aan het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid 

 
VERVANGEN DOOR: 
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de 
regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare 
rioolwaterzuiveringsinstallatie   
 

 
 

21.02.2014 

 
 

09.04.2014 
tweede uitg. 

 
 
- als gevolg van de financierende heffing vervangt dit besluit het besluit van 

21.10.2005 vanaf 19.04.2014. Behalve indien in strijd met de nieuwe regeling 
blijven de saneringscontracten die afgesloten zijn in uitvoering van het 
opgeheven besluit geldig 

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging met betrekking tot 
afvalwaterzuiveringsinstallaties van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaamse 
Reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de 
Vlaamse Regering van 5 maart 1996 betreffende de 
bodemsanering en het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 
december 2003 tot vaststelling van het Vlaamse Reglement inzake 
afvalvoorkoming en –beheer 
 

22.09.2006 20.11.2006 -  Oplossing voor dubbele rubricering afvalwaterzuiveringsinstallaties: in Vlarem en 
Vlarebo wordt verduidelijkt dat het afscheiden en  behandelen van vuil en 
verontreinigde stoffen in het kader van de behandeling van afvalwater geen 
afvalverwerking is. 

-  In Vlarebo wordt het gebruik van secundaire grondstoffen als koolstofbron 
geregeld om het afvalwater beter verwerkbaar te maken in de 
afvalwaterzuiveringsinstallaties. 
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Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van 
rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar 
waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de 
levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de 
uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen 
waterverkoopreglement 
 
Gewijzigd door : 
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 
september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van 
de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van 
elektriciteit, gas en water en van diverse bepalingen van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen 
van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar 
waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de 
levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de 
uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen 
waterverkoopreglement 
 
 

08.04.2011 
 
 
 
 
 
 
 

06.12.2013 

10.06.2011 
 
 
 
 
 
 
 

10.01.2014 

  
 

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse 
bepalingen van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water 
bestemd voor menselijke aanwending, en tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 
houdende reglementering  inzake de kwaliteit en levering van 
water, bestemd voor menselijke consumptie  
 

13.05.2011 21.06.2011 Duidt de toezichthoudende ambtenaren aan die de naleving van het 
drinkwaterdecreet controleren, en regelt wie bevoegd is voor het opleggen van 
administratieve boetes. 

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de rapportering over 
de uitvoering van de saneringsverplichting door de exploitant van 
een openbaar waterdistributienetwerk of de gemeente, het 
gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband of de door de gemeente na 
marktbevraging aangestelde entiteit  
 

01.03.2013 02.04.2013 Bepaalt welke informatie de rioolbeheerder jaarlijks vóór 15 juli over de uitvoering 
van de gemeentelijke saneringsverplichting in het voorgaande jaar, kosteloos ter 
beschikking moet stellen aan de economisch toezichthouder. De Vlaamse minister 
bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, kan, na overleg met de 
rioolbeheerders, de lijst met de opgevraagde gegevens verder aanvullen. 
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C) MINISTERIELE BESLUITEN 
 

Datum Belgisch 
Staatsblad  

Fundamentele wijzingen 

Ministerieel besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie 
en de privéwaterafvoer  
 

28.06.2011 14.07.2011 Regelt hoe de keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen en van 
de binneninstallatie van het drinkwatercircuit verloopt 
 

Ministerieel besluit betreffende de rapportering over de toepassing 
van de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering 
houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten  
van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met 
betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke 
consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het 
algemeen waterverkoopreglement 
 

12.12.2011 02.02.2012  

Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van 
artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 
2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de 
exploitanten  van een openbaar waterdistributienetwerk en hun 
klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor 
menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting 
en het algemeen waterverkoopreglement 
 

25.03.2014 01.04.2014  

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit dd. 
28.06.2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de 
privéwaterafvoer  
 

22.04.2014 26.08.2014  

Ministerieel besluit betreffende de rapportering over de toepassing 
van de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering 
houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten 
van een openbaar distributienetwerk en hun klanten met 
betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke 
consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het 
algemeen waterverkoopreglement 
 
 

07.10.2014 07.11.2014  
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D) OMZENDBRIEVEN 
 

Datum Belgisch 
Staatsblad  

Fundamentele wijzingen 

Omzendbrief LNW 2005/01 met betrekking tot verwerking van 
bedrijfsafvalwater via de openbare zuiveringsinfrastructuur 

23.09.2005 14.11.2005 Criteria waaraan bedrijven moeten voldoen om op riool te kunnen lozen en/of de 
zuivering van hun bedrijfsafvalwater door de RWZI’s te laten gebeuren. 
Opgeheven door het besluit van de Vlaamse Regering dd. 21.02.2014 houdende 
vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare 
rioolwaterzuiveringsinstallatie 
 

Omzendbrief LNE 2010 met betrekking tot het aanrekenen van een 
vergoeding voor de sanering van het afvalwater afkomstig uit een 
private waterwinning 

26.03.2010 14.04.2010 De omzendbrief bepaalt in welke gevallen de vergoeding bedoeld in artikel 
16quinquies, § 1 van het decreet van 24.05.2002 kan worden aangerekend aan de 
gebruiker van een private waterwinner.  
 

Omzendbrief LNE 2013/2 met betrekking tot de aanwending van 
de gemeentelijke saneringsbijdrage en de gemeentelijke 
saneringsvergoeding 
 

20.12.2013 03.04.2014  
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