
Bijlage 3 

Gemeentelijk reglement betreffende de keuring van de privéwaterafvoer 2016 

 

Gelet op de Wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 

verontreiniging; 

 

Gelet op de Wet van 26 mei 1989 tot bekrachtiging van KB 24.06.1988 tot codificatie van de 

gemeentewet onder het opschrift 'Nieuwe gemeentewet'; artikel 135, §2; 

 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid op de artikelen 42 en 43; 

 

Gelet op de gecoördineerde Decreten van 15 mei 2009 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;  

 

Gelet op het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning;  

 

Gelet op het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;  

 

Gelet op het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending; artikel 

6bis, §1; artikel 6bis, §2; artikel 6bis§3; artikel 6bis§5; artikel 16;  

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 08 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 8, artikel 12, § 1; 

 

Gelet op het Ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en 

de privéwaterafvoer;  

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II); 

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;  

 

Overwegende dat de gemeente ervoor wenst te zorgen dat de keuring van de privéwaterafvoer op 

een kwaliteitsvolle manier gebeurt; 

 

Overwegende dat de gemeente of diens aangestelde verantwoordelijk is voor de keuring van de 

privéwaterafvoer; 

 

Overwegende dat de gemeente of diens aangestelde ervoor dient te zorgen dat de keurders 

beschikken over de vereiste technische vereisten en dat de keurder niet betrokken mag zijn bij de 

technische uitvoering van de privéwaterafvoer 

 

Overwegende dat de gemeente of diens aangestelde verplicht is om alle informatie met betrekking tot 

de organisatie van de keuring van de privéwaterafvoer over te maken aan de toezichthoudende 

ambtenaar Leefmilieu hetzij de ecologisch toezichthouder, dit op hun eenvoudig verzoek. 

 

  



Besluit: 

 

Artikel 1.  

De keuring van de privéwaterafvoer in de gemeente moet gebeuren door keurders die beschikken 

over de vereiste technische vaardigheid om de keuring uit te voeren. De keurders mogen niet 

betrokken zijn in activiteiten die hun onafhankelijkheid en integriteit in relatie met de 

keuringsactiviteiten kunnen beïnvloeden. De keurder mag niet betrokken zijn bij de technische 

uitvoering van de binneninstallatie en/of privéwaterafvoer. 

 

Artikel 2. 

De keurder dient te keuren volgens de kwaliteitseisen opgelegd door de ISO/IEC 17020-accreditatie 

met betrekking tot het keuren van private rioleringen. Hij dient zich te schikken naar de kwaliteitseisen 

van de keuringsinstelling die geacht wordt te beschikken over een ISO 17020-accreditatie met 

betrekking tot het keuren van private rioleringen of minstens reeds aan een ISO 17020 audit te zijn 

onderworpen met betrekking tot de private rioleringen. 

 

Artikel 3. 

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; 

8° informatie inzake infiltratievoorziening. 

 

Artikel 4. 

De privéwaterafvoer moet conform de gangbare wettelijke en technische voorschriften zijn. Zij moet in 

de volgende gevallen hierop gekeurd worden: 

1° voor de eerste ingebruikname; namelijk bij de aanvraag tot een nieuwe aansluiting op de 

riolering; 

2° bij belangrijke wijzigingen; 

3° na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant; 

4° bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te 

koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem;  

 

De klant vraagt de keuring aan. Zij kan hiervoor beroep doen op lijsten van de instellingen die 

keurders opleiden.  

 

Artikel 5. 

De kosten van de keuring zijn ten laste van de klant.  

 

Artikel 6.  

De privéwaterafvoer wordt geacht niet conform de geldende reglementaire en wettelijke 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; 

5° de privéwaterafvoer en/of infiltratievoorziening niet in overeenstemming is met de 

stedenbouwkundige- of omgevingsvergunning. 

 

Dit zijn de criteria waarop de privéwaterafvoer wordt beoordeeld en op basis waarvan de keurder moet 

beslissen over goedkeuring of afkeuring.  

 

Artikel 7. 

Gezien er in de milieuwetgeving en de stedenbouwkundige wetgeving nog meer vereisten zijn die 

opgelegd worden aan de privéwaterafvoer, is een positieve keuring geen bewijs dat er voldaan is aan 

alle geldende wetgeving en reglementen. 

 

Artikel 8. 

Een nieuwe aansluiting of heraansluiting op de riool kan niet opengesteld worden als de klant geen 

positief keuringsattest kan voorleggen.   

 

Artikel 9. 

Dit reglement vangt aan op 1 januari 2017 en vervangt alle vorige regelementen in verband met de 

keuring van de privéwaterafvoer. 

 

Artikel 10. 

Dit reglement is van toepassing op alle stedenbouwkundige- of omgevingsvergunningsaanvragen die 

zijn ingediend vanaf 1 januari 2017. 

 

 


