Individuele sanering:
documentatie

en

aanvullende



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 (www.farys.be).



Algemeen waterverkoopreglement (www.vmm.be).



Bijzonder waterverkoopreglement van water-link (www.farys.be).



VLAREM I (dd. 6 februari 1991) en VLAREM II (dd. 1 juni 1995 en al haar wijzigingen na datum)



o

Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni
1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

o

De teksten zijn integraal raadpleegbaar op www.emis.vito.be.

Zoneringsplan
o

Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de
vaststelling van de zoneringsplannen.

o

Het zoneringsplan geeft aan in welke zuiveringszone een perceel of een woning gelegen is. Op
dit plan zijn 4 zones terug te vinden:

o





het centrale gebied met reeds bestaande aansluiting op een zuiveringsstation (oranje
gearceerd)



het geoptimaliseerde buitengebied met recente aansluiting op een zuiveringsstation
(groen gearceerd)



het collectief te optimaliseren buitengebied, dit is de zone waar de aansluiting nog zal
worden gerealiseerd (groen)



het individueel te optimaliseren buitengebied, waar het afvalwater individueel zal
moeten gezuiverd worden door middel van een IBA (rood).

De zoneringsplannen zijn raadpleegbaar via de website van de VMM1 (www.vmm.be)

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
o

1

Regelgeving

Dit is het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende de vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-
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voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en niet-verontreinigd
hemelwater.
o

De gewestelijke stedenbouwkundige
www.ruimtelijkeordening.be.

verordening

is

integraal

raadpleegbaar

op



Desgevallend de specifieke bouwreglementen van de gemeente.



Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen van
kracht sinds 4 oktober 2012: www.integraalwaterbeleid.be.



Waterwegwijzer bouwen en verbouwen, uitgegeven door VMM en te consulteren op www.vmm.be.



Ministerieel besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer van 28 juni
2011.



Keuring van uw private waterafvoer, uitgegeven door AquaFlanders en te consulteren op onze website
www.farys.be.

En alle aanvullingen, wijzigingen en vervangingen op deze reglementen, documenten en richtlijnen op datum van
inwerkingtreding met inachtneming van eventuele overgangsbepalingen.

