Wat kun je al voorbereiden voor het
bezoek van de keurder?
Leg alvast deze documenten klaar:
• de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning (bij vergunningsplichtige werken);
• uitvoeringsplan van de private waterafvoer (of
schets van de afwatering) en bij nieuwbouw: het
bouwplan met rioleringsplan;
• eventueel facturen van de regenwaterput, infiltratievoorziening, voorbezinkput, septische put, ...;
• eventueel foto’s van de private waterafvoer of van
de onderdelen. Zo verloopt de keuring vlotter.
De keurder komt op het met jou afgesproken moment langs om de documenten na te kijken en de
installatie te controleren. Zorg er dus voor dat de
deksels en toezichtputjes toegankelijk zijn.

Hoe verloopt de keuring?

2. De keurder voert ter plaatse een aantal testen
uit en weet zo of het stelsel correct verbonden
is. Hij gaat na of het stelsel volledig of optimaal
gescheiden is zoals bij wet opgelegd.
3. Is alles in orde, dan ontvang je een conformiteitsattest. Dat heb je nodig voor de ingebruikname van de aansluiting op de openbare riolering. Stuur dit conformiteitsattest naar je
dichtstbijzijnde Infrax-kantoor:

Meer weten?
Op www.vlario.be vind je meer informatie over
de keuring van een privéwaterafvoer.
Kijk op www.infrax.be of op www.vmm.be om
alles te weten over een correcte aansluiting van
de privéwaterafvoer op de riolering en het algemeen waterverkoopreglement.

• Noordlaan 9, 8820 Torhout
• Antwerpsesteenweg 260,
2660 Antwerpen-Hoboken
• Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt
• Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek
4. Blijkt uit de testen dat je stelsel niet correct is
verbonden en niet gescheiden zoals door de wet
opgelegd, dan levert de keurder een non-conformiteitslabel af. Daarin staan de vastgestelde
gebreken. Je moet dan je installatie aanpassen
zodat ze wel voldoet. Is dat gebeurd, vraag dan
een herkeuring aan.
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1. De keurder stelt aan de hand van je foto’s, documenten en plannen vast welke de vereiste rioleringsonderdelen zijn voor je perceel.

Private
waterafvoer:
eerst laten
keuren, dan
in gebruik
nemen.

Als eigenaar van een woning of gebouw sta je
in voor de plaatsing, wijziging, herstelling en
onderhoud van de privéwaterafvoer. Wil je die
waterafvoer aansluiten op de riolering, dan ben
je sinds 1 juli 2011 verplicht je installatie te laten
keuren door een erkende keurder. Hij gaat na of
je privéwaterafvoer is uitgevoerd volgens de wettelijke en technische voorschriften. In deze folder
kom je te weten wat je precies moet doen en wat
de keuring inhoudt.

Het Algemeen Waterverkoopreglement.
Op 8 april 2011 heeft de Vlaamse Regering het ‘Algemeen Waterverkoopreglement’ ingevoerd. Dat legt de
regels vast voor onder meer de levering van drinkwater, de sanering van afvalwater en de afvoer van regenwater. Het Algemeen Waterverkoopreglement streeft
dus naar een eenvormige aanpak van de verschillende
watermaatschappijen en rioolbeheerders. Ook jij als
klant moet je aan bepaalde regels houden. Zoals je
systeem van afvoer van afval- en hemelwater laten
keuren.

Wanneer is een keuring verplicht?
• Bij nieuwbouw of grote verbouwingen.
• Bij aansluiting op de openbare riolering, gracht of
IBA (individuele behandeling van afvalwater).
• Bij een belangrijke wijziging van je privéwaterafvoer.

Wat wordt er gekeurd?
De keurder controleert:
• de correcte scheiding van het private
afval- en hemelwatercircuit;
• of de toestellen (bad, toilet, ...) correct
zijn aangesloten op de circuits;
• de aanwezigheid van de hemelwaterput, septische put, ...;
• de afvoer van het hemelwater
van verharde oppervlaktes;
• de infiltratie- en drainagevoorzieningen.
Opgelet: de keuring doet geen uitspraak over de
afvoercapaciteit van je privéwaterafvoer.

Wanneer en waar vraag
je je keuring aan?
De keuring geldt voor alle aansluitingen die worden aangevraagd na 1 juli 2011. Ze kan pas gebeuren als je waterafvoersysteem volledig is aangelegd
en alvorens je die voor het eerst gebruikt. Vanaf
dan kun je een erkende keurder contacteren.
De lijst van gecertificeerde keurders vind je op
www.vlario.be. Infrax aanvaardt enkel keuringsattesten afgeleverde door Vlario.

