Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het ontwerp
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.
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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 en AWVR door de WaterRegulator

Op 26 maart 2014 werd door de Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur aan de
WaterRegulator advies gevraagd bij het ontwerp 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.

2 Advies
Het voorliggende ministerieel besluit heeft tot doel 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 te regelen.
Het ministerieel besluit van 12 december 2011 regelt reeds in detail de rapporteringsverplichting van de
exploitanten in het kader van het Algemeen Waterverkoopreglement. Aangezien het besluit van de
Vlaamse Regering van 6 december 2013 het Algemeen Waterverkoopreglement aanvult dient ook dit
ministerieel besluit te worden gewijzigd. Belangrijke aanvullingen zijn enerzijds de concrete praktische
procedures die moeten worden gerespecteerd bij het afsluiten van huishoudelijke klanten en anderzijds
de sociale openbare dienstverplichtingen. Deze aanvullingen geven aanleiding tot een aanpassing van de
huidige statistieken die de exploitant moet bijhouden.
De WaterRegulator merkt op dat reeds rekening werd gehouden met een aantal opmerkingen die in de
voorbereiding van dit besluit werden overgemaakt. De WaterRegulator heeft dan ook geen voorstellen tot
wijziging van dit ontwerpbesluit.
De WaterRegulator wil evenwel nog de hieronder geformuleerde bedenking meegeven.
De WaterRegulator stelt vast dat in het ministerieel besluit niet de termen ‘huishoudelijke klant’ en ‘niethuishoudelijke klant’ gehanteerd worden zoals opgenomen in het Algemeen Waterverkoopreglement,
maar de termen ‘klanten met een ondernemingsnummer’ en ‘klanten zonder ondernemingsnummer’ zoals
ook reeds opgenomen in het ministerieel besluit van 12 december 2011.
Beide definities verschillen in de ‘vereniging van mede-eigenaars’ die conform het Algemeen
Waterverkoopreglement per definitie huishoudelijke klant zijn en conform dit ontwerpbesluit zowel onder
‘klanten met ondernemingsnummer’ als onder ‘klanten zonder ondernemingsnummer’ kunnen vallen.
Ter informatie wordt hieronder de definitie ‘huishoudelijke klant’ uit het Algemeen Waterverkoopreglement
opgenomen.
Definitie AWVR - Huishoudelijke klant : een abonnee die het door de exploitant van het openbaar
waterdistributienetwerk geleverde water uitsluitend gebruikt om te voorzien in de huishoudelijke
behoeften van gedomicilieerde personen in het desbetreffende onroerend goed waarop hij een
recht heeft. Het betreft een van de volgende personen :
1° een natuurlijk persoon, behalve in geval van een onderneming als vermeld in artikel 2, 3°, van
de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot
modernisering van het handelsregister, tot oprichtingen van erkende ondernemingsloketten en
houdende diverse bepalingen;
2° een vereniging van mede-eigenaars
Aangezien conform artikel Art. 27/1 van het Algemeen Waterverkoopreglement door de exploitanten
wekelijks reeds specifieke informatie betreffende huishoudelijke klanten aan bevoegde openbare centra
voor maatschappelijk welzijn overgemaakt moet worden, begrijpt de WaterRegulator niet waarom in dit
ministerieel besluit een verschillende indeling gebruikt wordt.
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