Advies van de WaterRegulator met betrekking tot de aanpassing van het
Ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de
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1 Situering
Het hiernavolgend advies van de WaterRegulator, de reguleringsinstantie opgericht als subentiteit
binnen de VMM, wordt verleend in uitvoering van de decretale opdracht van de reguleringsinstantie
zoals opgenomen in het decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending van 24 mei
2002 (drinkwaterdecreet).
Artikel 8. § 2
De Vlaamse regering kan, na consultatie van de reguleringsinstantie :
1° andere openbare dienstverplichtingen opleggen dan die bepaald in § 1;
2° nadere regels bepalen met betrekking tot de in § 1 en § 2, 1°, bedoelde openbare
dienstverplichtingen;
3° specifieke maatregelen of programma’s opleggen aan de waterleverancier met betrekking tot de
uitvoering van de in § 1 en § 2, 1° bedoelde openbare dienstverplichtingen;
4° nadere regels bepalen met betrekking tot de vergoeding voor de waterleveranciers voor de
uitvoering van de opgelegde taken die niet tot de kerntaken van de waterleverancier behoren.
Artikel 12. § 1
De reguleringsinstantie heeft als opdracht te inventariseren, te evalueren, te adviseren en te
rapporteren over alle aangelegenheden met betrekking tot water bestemd voor menselijke
aanwending die haar werd toebedeeld.
Artikel 12. § 2
De reguleringsinstantie geeft, binnen de haar overeenkomstig § 1 toegewezen opdracht, advies over
en legt voorstellen voor aan de Vlaamse regering met betrekking tot :
…
2° de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen
…
4° het in artikel 16, §1, bedoelde algemeen waterverkoopreglement
…
Uittreksel uit het drinkwaterdecreet met relevante artikels voor advisering ODV’s door de WaterRegulator
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2 Advies
Het voorliggende voorstel heeft een actualisatie van het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende
de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer tot doel. Als gevolg van het besluit van de
Vlaamse Regering van 5 juli 2013, houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater, is immers een aanpassing van artikel 6, 4° van het besluit aangewezen.
De WaterRegulator heeft geen opmerkingen bij het voorliggende voorstel tot aanpassing van het
ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de
privéwaterafvoer.
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