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Advies WaterRegulator 
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot 
wijziging 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, de niet-aangesloten 
binneninstallatie en installaties voor 
tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet 
aangesloten zijn of worden op het openbaar 
waterdistributienetwerk, en het algemeen 
waterverkoopreglement en tot wijziging 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 de levering 
van thermische energie. 
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1 SITUERING 

De Vlaamse Regering heeft op 6 december 2019 haar principiële goedkeuring verleend aan een ontwerp 
van besluit tot wijziging 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, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in 
onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het 
algemeen waterverkoopreglement en tot wijziging 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 de levering van thermische energie (hierna afgekort tot 
“ontwerpbesluit”). 
 
De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, heeft ten gevolge van het advies van 
de Raad van State bij het ontwerpbesluit (advies 66.874/1 van 30 december 2019), advies gevraagd aan de 
WaterRegulator over de artikelen 2, 3, 8 en 9 van het ontwerpbesluit. Het hiernavolgend advies van de 
WaterRegulator wordt verleend in dit kader. 
 

2 ADVIES 

De WaterRegulator heeft kennis genomen van het ontwerpbesluit. De met artikelen 2, 3, 8 en 9 van het 
ontwerpbesluit voorgestelde wijzigingen zijn een loutere reparatie om geen vacuüm te veroorzaken in de 
keuringsplicht in 2020.  
 
De WaterRegulator heeft, gelet op het feit dat deze wijziging een loutere reparatie betreft en geen 
beleidskeuze inhoudt, geen opmerkingen bij de artikelen 2, 3, 8 en 9 van dit ontwerpbesluit.    
 
 
 
 
 
Aalst, 3 januari 2020 
 
 
 
 
 
Ellen Wailly 
Diensthoofd WaterRegulator drinkwater 

 


