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Programma

Onderwerp Spreker

Wat zegt de regelgeving privéwaterafvoer? Christophe Claeys
Stafmedewerker VVSG

Wat heeft het AquaFlanders 
Keuringsplatform je bieden?

Diederik De Bruyn
Kwaliteitscoördinator keuringen AquaFlanders

Hoe ga je aan de slag? Carl Heyrman
Algemeen directeur AquaFlanders

Vragen
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Feiten en cijfers

89 gemeenten zijn zelf 
rioolbeheerder

50 gemeenten hebben 
toegang tot AFK

22.938 uitgevoerde 
keuringen PWA* 

Niet conform AWVR * 1.819

Niet-conform omgevingsvergunning:

Hemelwaterput volume aanwezig < vergund 1.767

Infiltratievoorziening volume aanwezig < vergund 884

Infiltratievoorziening oppervlakte aanwezig < vergund 815

Buffervoorziening volume aanwezig < vergund 29

*cijfers van 1/1/2021 – 14/6/2022



© AquaFlanders vzw

Handhaaft je gemeente de privéwaterafvoer?
Resultaten poll 1

Resultaten poll 1

Ja Nee

27% 73%



Wat zegt de regelgeving?

Christophe Claeys
Stafmedewerker VVSG



© AquaFlanders vzw

Kader keuring privéwaterafvoer (PWA)

Algemeen Waterverkoopreglement (AWVR)

Wanneer keuren?

Doel van de keuring

Verplichtingen van de betrokken partijen

Opvolging van de keuring

Ministerieel besluit (MB)

Nadere regels inzake de conformiteit en inventaris

Organisatie en kwaliteitsborging keuring

Inhoud en archivering keuringsattest
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Kader handhaving PWA

Rioolbeheerder (incl. gemeenten die zelf beheren)

Drinkwaterdecreet:

• AWVR

• MB

Alle gemeenten als toezichthouder op omgevings-vergunningen

Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

Vlaamse Code Ruimtelijke Ordening (VCRO)

Omgevingsvergunningsdecreet

Vlarem II

Stedenbouwkundige verordeningen hemelwater (GSV)
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Opvolging keuring PWA

Conform
• Aansluiting op het netwerk kan worden gerealiseerd

Niet-conform
• Herstelmaatregelen uitvoeren binnen 60 dagen (bestaande) of voor aansluiting op 

netwerk (nieuwe)

• Herkeuring verplicht

o Aanvraag door klant

o Door dezelfde keuringsorganisatie (opgelegd door keuringsinstelling)

o Voor deel dat niet conform was

Geen keuring → aanmaning
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Opvolging keuring PWA
Aanmaningen

Wanneer
• Geen voorafgaande keuring wanneer klant feitelijk gebruikmaakt

• Herstelmaatregelen niet uitgevoerd binnen termijn 

Door rioolbeheerder

Inhoud
• Maatregelen die klant moet nemen binnen minimum 30 werkdagen

• Aanmelding bij  gemeentelijke toezichthouder

• Mogelijk om dienstverlening te beperken of te schorsen

1ste aanmaning is kosteloos

2de aanmaning kost 130 EUR (ex. btw)



© AquaFlanders vzw

Wat is je rol bij de keuring PWA?
Gemeente die ook rioolbeheerder is

De rioolbeheerder is verantwoordelijk voor:
1° de organisatie van de keuring;

2° de opvolging en de kwaliteitsborging van het keuringsproces;

3° de digitale archivering van de keuringsattesten.

Je kan dit uitbesteden aan een keuringsinstelling

Aangewezen om alle keuringsinstellingen die voldoen aan de wetgeving 

toe te laten → duidelijkheid klant en keurder
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Wat is je rol bij de keuring PWA?
Elke gemeente in het kader van het verlenen van en toezicht op 
omgevingsvergunningen

Toezicht op PWA i.k.v. Vlarem II, GSV en omgevingsvergunning

Data-uitwisseling gemeente – keuringsinstelling
• Gemeenteraadsbesluit als juridische basis

• Protocol gemeente – keuringsinstelling

Via databanken inzicht in vaststellingen keurders over de PWA
• Vaststellingen i.f.v. conformiteit

• Vaststellingen i.f.v. inventaris

Signaal als vaststelling keurder niet overeenkomt met wat vergund
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Wat is je rol bij de keuring PWA?
Voorbeelden van gemeenteraadsbesluiten

Gemeenteraadsbesluit voor de gemeenten die zelf rioolbeheerder zijn:

• Organisatie keuring: opdracht aan keuringsinstellingen

• Kosten voor keuring zijn voor klant tenzij … (optioneel)

• Vanaf tweede aanmaning rekent gemeente kost aan voor verlengde 
dossieropvolging (optioneel)
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Wat is je rol bij de keuring PWA?
Voorbeelden van gemeenteraadsbesluiten

Gemeenteraadsbesluit voor alle gemeenten vanuit oogpunt 
omgevingsvergunning

• Basis data-uitwisseling: meer dan niet-conforme attesten

• Basis voor signaal als vaststelling inventaris niet overeenkomt met wat 
vergund

• Interpretatie en vaststelling i.f.v. toezicht is verantwoordelijkheid 
gemeente

Gemeenteraadsbesluiten: 
www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/keuring-privewaterafvoer

http://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/keuring-privewaterafvoer
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Hoe handhaven? 

Rioolbeheerder 
(incl. gemeenten die zelf beheren)

Gemeente

1ste aanmaning Gemeentelijk belastingreglement

2de aanmaning met aanrekening kost

Aansluiting weigeren of dienstverlening 
beperken of schorsen (?)

Overdracht aan gemeentelijke 
toezichthouder (?) 

Geen keuringsattest
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Hoe handhaven? 

Rioolbeheerder 
(incl. gemeenten die zelf beheren)

Gemeente

1ste aanmaning Vaststelling door toezichthouder 

2de aanmaning met aanrekening kost PV

Aansluiting weigeren of dienstverlening 
beperken of schorsen (?)

parket of gewestelijke bestuurlijke 
geldboete

Overdracht aan gemeentelijke 
toezichthouder

Gemeentelijk belastingreglement

Niet-conform keuringsattest
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Hoe handhaven? 

Gemeente

Vaststelling door toezichthouder 

PV

parket of gewestelijke bestuurlijke 
geldboete

Gemeentelijk belastingreglement 

Conform keuringsattest met vaststellingen (inventaris) die afwijken 

van wat vergund



Wat heeft het 
AquaFlanders Keuringsplatform 

je te bieden?

Diederik De Bruyn
Kwaliteitscoördinator keuringen AquaFlanders
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Wat is het AFK?

AFK is en online keuringsplatform van AquaFlanders

Wat vind je hier terug?

• Alle ingediende keuringsattesten privéwaterafvoer en 
waterinstallatie door AquaFlanders-keurders

https://keuringen.aquaflanders.be
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Wat heeft het AFK je te bieden?

Online databank

• Overzicht van alle keuringsattesten privéwaterafvoer en waterinstallatie

• Sinds 1 januari 2021, historiek volgt later

Eenvoudig zoeken

• Gebruiksvriendelijke zoekfunctie

• Export van de inhoud keuringsattesten in Excel

Handhaving omgevingsvergunning

• Koppeling met het omgevingsloket binnenkort
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Wat heeft het AFK je te bieden?

Verplichte jaarlijkse rapportering VMM (rioolbeheerders) 

• Automatische gegevensuitwisseling

Kwaliteitsborging

• Mogelijkheid om te vragen om een attest in te trekken

Nieuws en documenten raadpleegbaar

Koppeling met de woningpas
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Hoe werkt onze handhavingsmodule?
Demo
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Heb je al toegang tot het AFK?
Resultaten poll 2

Resultaten poll 1

Ja Nee

62% 38%



Hoe ga je aan de slag?

Carl Heyrman
Algemeen directeur AquaFlanders
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Aan de slag met het AFK

Handhavingsmodule live vanaf 1 september 2022

Toegang tot AFK na ontvangst

• Gemeenteraadsbeslissing

• Ondertekend protocol

2 protocollen 
• Gemeenten die rioolbeheer zelf doen

• Gemeenten die rioolbeheer uitbesteden

Addendum: voor gemeenten die rioolbeheer uitbesteden en 
handhavingsmodule AFK willen gebruiken

Gebruiksvoorwaarden
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Aan de slag met het AFK

1. Registreer je gemeente

2. Bezorg het ondertekende protocol voor elektronische mededeling van 
persoonsgegevens en het addendum voor handhaving

3. Ontvang je logingegevens

Registreren op www.aquaflanders.be/professionals

http://www.aquaflanders.be/professionals
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Tarieven

De actuele tarieven vind je op onze website: 
https://www.aquaflanders.be/professionals/tarieven-aquaflanders-
keuringsplatform

Kader voor gemeenten en rioolbeheerders vanaf 1 september 2022

https://www.aquaflanders.be/professionals/tarieven-aquaflanders-keuringsplatform
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Waarom lid worden?

Belangenbehartiging

Rechtstreekse impact op 
Vlaams water- en rioolbeleid

Actieve deelname aan 
standpunten gemeentelijk 
rioolbeheer

Strategische dossiers
• Actieplan assetmanagement

• Actieplan gemeentelijk 
rioolbeheer

• Acties financiering gemeentelijk 
rioolbeheer

Dienstverlening

Interessante voorwaarden

Koppeling omgevings-
vergunning, omgevingsloket 
en woningpas

Keuringen en inventarisatie:

Vrijstelling vaste vergoeding

Communicatie en 
ervaringsuitwisseling

Goede praktijkvoorbeelden

Toolkit onderwijs

Koppeling met drinkwater

Charter ‘Kraanwater in de 
gemeente’

Nooddrinkwater
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Hoe lid worden?

Wie? Alle Vlaamse gemeenten die zelf rioolbeheer doen

Info en lidmaatschap via secretariaat@aquaflanders.be

mailto:secretariaat@aquaflanders.be


Vragen?
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Meer duiding & vragen
Vlaamse Milieumaatschappij - wetgeving

• Website: https://www.vmm.be/water/bouwen/keuringen

• Vragen: toezichtdrinkwater@vmm.be

AquaFlanders

• Organisatie keuring: https://www.aquaflanders.be/keuring-van-mijn-riolering

• Vragen: keuringen@aquaflanders.be

• Aanvraag lidmaatschap

• Vragen: secretariaat@aquaflanders.be

Rioolbeheerders - keuring

• Via uw vennoot - https://www.aquaflanders.be/mijn-drinkwaterbedrijf-en-
rioolbeheerder

VVSG – gemeenteraadsbesluit

• Website www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/keuring-privewaterafvoer

• Vragen info@vvsg.be

https://www.vmm.be/water/bouwen/keuringen
mailto:toezichtdrinkwater@vmm.be
https://www.aquaflanders.be/keuring-van-mijn-riolering
mailto:keuringen@aquaflanders.be
mailto:secretariaat@aquaflanders.be
https://www.aquaflanders.be/mijn-drinkwaterbedrijf-en-rioolbeheerder
http://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/keuring-privewaterafvoer
mailto:info@vvsg.be


Meer info?
www.aquaflanders.be

http://www.aquaflanders.be/

