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Ministerieel besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer
Datum 28/06/2011
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
Gelet op het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending,
artikel 4, § 2, 1°;
Gelet op 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, artikel 7, § 3, artikel 8, artikel
12, § 1;
Gelet op advies nr. 49.735/3 van de Raad van State, gegeven op 7 juni 2011, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari
1973,
Besluit :
HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen
Art. 1.

In dit besluit wordt verstaan onder :
1° Het besluit van 8 april 2011 : 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.
HOOFDSTUK 2 Keuring van de binneninstallatie
Art. 2.

De keuring van de binneninstallatie heeft als doel de bescherming van de volksgezondheid door
het voorkomen van kwaliteitsproblemen of andere problemen met het water bestemd voor
menselijke consumptie ten gevolge van terugstroming in de binneninstallatie of naar het
openbaar waterdistributienetwerk.
Art. 3.

De binneninstallatie wordt geacht conform te zijn wanneer deze voldoet aan de geldende
wettelijke en technische voorschriften.
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Art. 4.

In het besluit van 8 april 2011 wordt in artikel 7, § 3, 2° de keuring opgelegd in geval van
belangrijke wijzigingen. Onder belangrijke wijzigingen dienen te worden verstaan alle
wijzigingen die de volksgezondheid of de goede werking van de binneninstallatie en het
openbaar waterdistributienetwerk kunnen bedreigen.
HOOFDSTUK 3 Keuring van de privéwaterafvoer
Art. 5.

De keuring van de privéwaterafvoer dient na te gaan of de scheiding van hemelwater en
afvalwater wordt nageleefd op het private terrein.
Art. 6.

De privéwaterafvoer wordt geacht niet conform de geldende wettelijke en technische
voorschriften te zijn indien :
1° de aansluiting van het afvalwater in strijd is met de geldende milieuvoorwaarden;
2° huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in het gedeelte van de privéwaterafvoer dat bestemd
is voor de afvoer van hemelwater;
3° hemelwater wordt geloosd in het gedeelte van de privéwaterafvoer dat bestemd is voor de
afvoer van huishoudelijk afvalwater, tenzij hiervan kan worden afgeweken in uitvoering van art.
4.2.1.3 of art. 6.2.2.1.2 van Vlarem II;
4° In geval van keuring, zoals bedoeld in artikel 12 § 1, 3e lid, 1° van het besluit van 8 april 2011
er geen hemelwaterput is geplaatst conform de bepalingen van het besluit van 1 oktober 2004
houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater of voor vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2014 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.
Art. 7.

In het besluit van 8 april 2011 wordt in artikel 12, § 1, lid 3, 2° de keuring opgelegd in geval van
belangrijke wijzigingen. Onder belangrijke wijzigingen dienen te worden verstaan alle
wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen.
HOOFDSTUK 4 Uitvoering van de keuring en informatieverplichting
Art. 8.

De exploitant stelt richtlijnen op voor de keuringen van de binneninstallatie en de
privéwaterafvoer om een uniforme uitvoering van de keuringen in zijn werkingsgebied te
verzekeren.
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De keurder beschikt over de vereiste technische vaardigheid om de keuring overeenkomstig dit
besluit uit te voeren en mag niet betrokken zijn bij de technische uitvoering van de
binneninstallatie en/of privéwaterafvoer.
De exploitant controleert of de richtlijnen vermeld in het eerste lid worden nageleefd en
verzekert de naleving van de vereisten vermeld in het tweede lid.
Art. 9.

De keurder levert na controle en goedkeuring een keuringsattest af aan de klant of titularis. Het
keuringsattest bevat ten minste volgende gegevens :
1° adres van de keuring;
2° datum van de keuring;
3° naam van de keurder;
4° beslissing (uitspraak inzake conformiteit);
5° aandachtspunten;
6° type keuring (binneninstallatie en/of privéwaterafvoer);
7° handtekening keurder.
Art. 10.

De exploitant is verplicht om alle informatie met betrekking tot de organisatie van de keuring
van de binneninstallatie hetzij de privéwaterafvoer over te maken aan de toezichthoudende
ambtenaar Leefmilieu, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011 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, artikel 1, 3°, hetzij de ecologisch toezichthouder, dit op hun
eenvoudig verzoek.
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