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Betreft: Algemeen waterverkoopreglement
Mevrouw de minister,
De Minaraad en SERV hebben uw adviesvraag van 21 december 2018 goed ontvangen. Deze
adviesvraag handelt over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van: (1) het
besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de
werking van de lokale adviescommissie, hierna het LAC-besluit genoemd; (2) 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, en het algemeen
waterverkoopreglement, hierna het AWVR-besluit genoemd en (3) het besluit van 27 november
2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunningen,
goed ontvangen. Met dit briefadvies bezorgen wij u de aanbevelingen van de raden.
Debietsbegrenzing
Voorliggend ontwerpbesluit geeft verdere invulling aan de debietsbegrenzing bij de levering van
drinkwater, welke decretaal is verankerd op grond van het verzameldecreet omgeving, natuur en
landbouw 20181. Hiertoe worden het LAC-besluit en het AWVR-besluit aangepast.
De raden stellen vast dat in het LAC-besluit ook enkele andere bepalingen worden aangepast:
 het LAC-advies op basis waarvan de drinkwatertoevoer kan beperkt of afgesloten worden
mag niet ouder zijn dan één jaar;
 het recht om de minimumtermijn van 6 weken eenmalig te verlengen met 6 weken.
De raden steunen deze twee aanpassingen. Ook de bepaling in het AWVR-besluit dat de
drinkwaterbedrijven nog enkel bij de niet tijdige betaling van de eindfactuur en niet van de
tussentijdse facturen via de LAC een aanvraag kunnen indienen tot begrenzing van het debiet is
positief.
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Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw 2018 – nog in behandeling.

SERV en Minaraad onderschreven eerder reeds2 het principe van debietsbegrenzing en de
toepassing van de LAC-procedure voor debietsbeperking, naar analogie met de afsluiting van
drinkwater.
De raden stellen vast dat de minimale vastgelegde hoeveelheid van 50 liter per uur niet
onderbouwd wordt in het dossier. Uit de bespreking in Wallonië blijkt dat er debat is over de
vraag of dit debiet een menswaardig bestaan toelaat3. De raden vragen daarom om dit te
onderzoeken.
SERV en Minaraadvinden het belangrijk dat er vanuit de drinkwaterbedrijven voldoende en
duidelijk gecommuniceerd wordt bij debietbegrenzing. Ook de OCMW’s zullen abonnees waarvan
de watertoevoer wordt begrensd moeten bijstaan en op mogelijke gevaren wijzen.
De datum van indiensttreding van de debietsbegrenzing is bepaald op 1 januari 2020. Het is voor
de raden onduidelijk of de proeffase van de digitale slimme watermeters dan al is afgelopen. Dit
was een van de voorwaarden die de raden formuleerden in hun adviezen over het
verzameldecreet.
Keuring privéwaterafvoer
De raden steunen de voorgestelde verruiming van de keuring van de privéwaterafvoer. Een betere
scheiding van hemel- en afvalwater zal zowel de verdunning van rioolwater als de vervuiling van
oppervlaktewater (hemelafvoer) tegengaan. Een beter toezicht op de bronmaatregelen uit de
hemelwaterverordeningen (bufferen en infiltreren) is belangrijk om mee de effecten van
klimaatverandering te kunnen opvangen.
De raden vragen wel om de resultaten van de keuringen zo spoedig mogelijk op te nemen in het
systeem van de gebouwenpas en om een externe kwaliteitsborging voor de keuring op te leggen
naar analogie met de keuring elektriciteit ISO/IEC 17020. De raden vragen dat in de toekomst
gerapporteerd zal worden over de kosten van deze en de andere keuringen.
Keuring niet aangesloten binneninstallatie
De raden steunen de invoering van een keuring op de niet-aangesloten binneninstallaties – het is
logisch om deze installaties, waarin drinkwater verdeeld wordt dat niet uit het publieke net
afkomstig is, aan dezelfde kwaliteitseisen te onderwerpen als de binneninstallaties die wél op dat
net zijn aangesloten.
Keuring tweedecircuitwater
De raden hebben bedenkingen bij de voorgestelde invoering van een verplichte keuring van de
installaties van tweedecircuitwater bij aanleg of aanzienlijke veranderingen. Deze maatregel heeft

Zie respectievelijke adviezen over het verzameldecreet.:
 SERV Advies van 24/09/2018 over het verzameldecreet omgeving – debietsbegrenzing drinkwater.
 Gezamenlijk advies van Minaraad en SALV (20/09/2018) over hetzelfde ontwerp verzameldecreet.
3
Met een debiet van 50 liter per uur duurt het 18” om een klein glas, 4’ om een kookpot en 12’ om een
toiletbak te vullen. Sommige boilers, was- of vaatwasmachines kunnen niet meer gebruikt worden bij
beperkt debiet. Zie: P.W.- C.R.A. N° 20 (2017-2018) - Mercredi 20 juin 2018 en Vivre ensemble (2017) Limiteur de
debit : de l’eau au moulin de la précarité.
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twee doelstellingen: wanverbindingen voorkomen en gezondheidsrisico(s vermijden4. De raden
leiden uit het beschikbare cijfermateriaal af dat de efficiëntie van de maatregel om
wanverbindingen te voorkomen, bijzonder beperkt zal zijn5. In geval van nieuwbouw/verbouwing
valt er hiervan geen enkele toegevoegde waarde te verwachten, daar dit reeds opgevangen is
door de keuring van de binneninstallatie. De raden kunnen de efficiëntie van de maatregel inzake
het terugbrengen van gezondheidsrisico’s niet grondig beoordelen, doordat er geen inschatting
bekend is van de omvang van dit risico. De raden stellen wel vast dat (1) de definitie van
installaties voor tweedecircuitwater erg breed is (zowel de regenton van een huishouden als de
grondwaterinstallatie van een industrieel bedrijf vallen hier potentieel onder), (2) de beperkte
informatie over gezondheidsrisico’s eerder wijst op een incidenteel dan op een structureel
probleem, en (3) de effectiviteit van de maatregel beperkt wordt doordat noch overheden, noch
exploitanten zicht (kunnen) hebben op de uitvoering van “aanzienlijke wijzigingen”.
De raden vragen daarom om de toepassing te vernauwen tot installaties van tweedecircuitwater
in een op te maken lijst van gebouwen waar kwetsbare doelgroepen verblijven, zoals bv. scholen,
kinderopvang, ziekenhuizen, rusthuizen, enz.
De raden suggereren om, inzake het voorkomen van wanverbindingen, alternatieve acties te
overwegen, bvb sensibilisatie van gebruikers / installateurs. Tenslotte vragen de raden ook voor
deze keuring een kwaliteitsborging, integratie in het systeem van de gebouwenpas en een
rapportering van de kosten.
Inwerkingtreding
De raden stellen vast dat de inwerkingtreding is voorzien in twee fases: juli 2019 en januari 2020
(art 29). De raden vragen om de praktische haalbaarheid om bepaalde zaken in juli te doen
ingaan, wordt overlegd met de exploitanten.
Met de meeste hoogachting,

Pieter Verbeek,
Voorzitter Minaraad

Caroline Copers
Voorzitter SERV

Nota aan de Vlaamse regering bij dit besluit, pagina 9.
Vlaamse Milieumaatschappij (2018), Kwaliteit van het drinkwater - 2017: Er zijn in Vlaanderen 2,962 miljoen
klanten van de drinkwatermaatschappijen. Bij ongeveer 2% van de klanten per jaar gebeurt een keuring
van de binneninstallatie. In 2017 waren er negen “C-meldingen” (vereist bij een ‘potentieel ernstige
bedreiging voor de gezondheid’), waarvan er vier een gevolg waren van zogenaamde “wanverbinding”. Van
die vier was er één gedetecteerd tijdens een reguliere keuring.
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