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VOORWOORD
2022 : Conforme installaties : een noodzaak en een
verplichting
Zoals ieder jaar publiceert Belgaqua, de Belgische Federatie voor de Watersector, ook in 2022
een nieuw Repertorium met de Technische voorschriften voor de binneninstallaties.
Het document waarin u deze tekst leest is een ingekorte uitgave van dat Repertorium
zonder de gebruikelijke “niet-exhaustieve lijst”. Het bevat enkel het reglementaire gedeelte
voorafgegaan door een didactisch gedeelte.
Het reglementaire gedeelte van deze brochure bevat de Technische Voorschriften inzake
Binneninstallaties (“private installaties”), die op het openbaar waterleidingnet aangesloten zijn.
De voorschriften volgen de principes van de norm NBN EN 1717 “Bescherming tegen
verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter
voorkoming van verontreiniging door terugstroming” en van de daarin opgesomde
productnormen (1).
Deze Technische Voorschriften werden vanaf begin 2004 volledig opgenomen in het
reglementair kader dat van toepassing is in het Vlaamse Gewest (www.aquaflanders.be).
Er werden systematische controles van de nieuwe installaties ingevoerd zodat enkel goedgekeurde
installaties aan het net gekoppeld mogen worden. De Technische Voorschriften dienen eveneens
als technische basis voor de CertIBEau-reglementering in het Waalse Gewest (www.certibeau.be).
Het didactische gedeelte is een geïllustreerde uiteenzetting over de Technische Voorschriften.
Dit vervangt geenszins het reglementaire gedeelte.
In maart 2022 verschijnt dan de volledige uitgave van het Repertorium 2022. Deze zal ook
de “niet-exhaustieve lijst” met gekeurde toestellen en beveiligingen bevatten die werd opgesteld
op verzoek van de fabrikanten of invoerders.
U kan op www.belgaqua.be controleren of een bepaald toestel, beveiliging of vloeistof van
categorie 3 conform de Europese norm en/of de Technische voorschriften is.
Onze prioriteit is duidelijk: steeds een onberispelijke waterkwaliteit verzekeren.

: kunnen worden geraadpleegd en besteld bij het Bureau voor Normalisatie (NBN),
Jozef-II-straat 40 bus 6, 1000 Brussel (+32 (0)2 738 01 11 - www.nbn.be)

(1)
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TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
BETREFFENDE DE BINNENINSTALLATIES
DIDACTISCH GEDEELTE
I.

INLEIDING
Drinkwater is onmisbaar in het dagelijks leven. Men verwacht dat het altijd en
overal aanwezig is. Drinkwater moet voldoen aan strenge wettelijke kwaliteitseisen,
gebaseerd op een Europese richtlijn, die voorwaarden oplegt in verband met een
50-tal parameters.
Welke zorg ook wordt besteed aan de productie, de opslag en het transporteren
van water voor menselijke consumptie, toch zijn er talrijke oorzaken waardoor
de kwaliteit van het water in de installaties onder privé-verantwoordelijkheid kan
worden aangetast.
Het is evenwel de verantwoordelijkheid van het drinkwaterbedrijf om water te
leveren conform de wettelijke eisen. De klant/titularis moet ervoor zorgen dat
deze kwaliteit in zijn binneninstallatie behouden blijft.
Om het gevaar van verontreiniging in het openbaar net en in de binneninstallatie
te beperken werden door de Belgische Federatie voor de Watersector, afgekort
BELGAQUA, de Technische Voorschriften inzake Binneninstallaties opgesteld.
Deze Voorschriften omvatten artikels en werkbladen bestemd voor het ganse
gamma van installaties (zowel huishoudelijk als niet-huishoudelijk).
De wettelijke bepalingen opgelegd door de gewestelijke overheden kunnen naar
deze Voorschriften verwijzen.
Zowel de huishoudelijke als de niet-huishoudelijke Belgaqua Voorschriften zijn
gebaseerd op de norm NBN EN 1717.
De klant/titularis dient zich aan deze Voorschriften te houden. Indien een
verontreiniging zou optreden door het feit dat zijn binneninstallatie niet conform is
met de Voorschriften, is de klant/titularis hiervoor verantwoordelijk.
Deze verantwoordelijkheid ligt onrechtstreeks bij de installateur die verondersteld
wordt de binneninstallaties volgens de regels van de kunst en conform de geldende
reglementering uit te voeren.
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2.

RISICO’S EN BEVEILIGINGEN
2.1 GEVALLEN WAARBIJ TERUGVLOEIING VAN WATER ZICH
KAN VOORDOEN
a) Door gewilde of toevallige drukvermindering in het waterdistributienet
of in de binneninstallaties (fig.1)

Fig. 1

Deze drukvermindering kan zich namelijk voordoen in volgende gevallen:
• bij ledigen van de distributieleiding (breuk, ongeval, herstelling,…)
• bij ledigen van de binneninstallaties van de panden (herstelling, strenge
vorst, breuk van de huisaftakking,…)
• bij zwakke druk op de bovenste verdiepingen, en tegelijkertijd, aanzienlijk
verbruik op het distributienet (ontstaan van een vacuüm in de leidingen
van de bovenste verdiepingen) (*)
• bij grote waterafname op de onderste verdiepingen van de panden
voorzien van leidingen met een te kleine doorsnede (ontstaan van een
vacuüm op de bovenste verdiepingen) (*)

(*) deze toestanden kunnen zich ook voordoen bij uitvallen van een hydrofoorpomp
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b) Door toestellen of voorzieningen in de binneninstallaties die een
grotere druk kunnen voortbrengen dan die van het net (fig. 2).
Deze uitrustingen kunnen zijn: pompen, warmwatertoestellen,
wasmachines, waterzuiveringsinstallaties, filterinstallaties voor
zwembaden,…
Verontreiniging via inbreng van vreemde vloeistoffen

Fig. 2
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Boiler
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Pomp
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2.2 VERSCHILLENDE RISICONIVEAUS VOLGENS NBN EN 1717
Omdat niet elke verontreiniging dezelfde gevolgen heeft voor de
volksgezondheid dient men verschillende risiconiveaus te onderscheiden.
De NBN EN 1717 is het werkinstrument bij uitstek om deze onderverdeling
te realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met
a) de kwaliteit van het fluïdum (cat. 1 tot 5) dat met het drinkwater in
contact kan komen;
b) de drukomstandigheden (p = atm., p > atm.) afwaarts van de beveiliging
c) een risico-evaluatie.
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De kenmerken a en b worden samengebracht in een installatiematrix (fig. 3).
VLOEISTOFCATEGORIE
Druk

1

2

3

4

5

p = atm
p > atm

Fig. 3

Hierna worden de risicofactoren nader toegelicht.
a) Vloeistofcategorieën
Cat. 1: Water bestemd voor menselijke consumptie, rechtstreeks
afkomstig van het drinkwaterverdelingsnet.
Cat. 2: • Vloeistof die geen enkel gevaar voor de menselijke gezondheid
inhoudt.
		 • Vloeistof geschikt bevonden voor menselijke consumptie 		
met inbegrip van water van het drinkwaternet dat mogelijk
een verandering heeft ondergaan qua smaak, geur, kleur of
temperatuur (verwarmen of koelen).
Cat. 3: Vloeistof die een gering gevaar inhoudt voor de menselijke
gezondheid door de aanwezigheid van één of meer schadelijke
stoffen1.
Cat. 4: Vloeistof die een gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid
door de aanwezigheid van één of meer toxische of zeer toxische
stoffen of één of meer radioactieve, mutagene of carcinogene
stoffen 1.
Cat. 5: Vloeistof die een gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid
door de aanwezigheid van microbiologische of virale elementen.
b) Drukomstandigheden
			 Er bestaan twee drukomstandigheden: de atmosferische (p = atm) en de
hoger dan atmosferische druk (p > atm.).
			 De drukomstandigheid wordt bepaald op het te beveiligen punt.
Terugheveling kan bij p = atm.; terugpersing kan bij p > atm.
c) Risico-evaluatie
			 Voor specifieke installaties die een uitzonderlijk risico vormen, kunnen
bijkomende technische parameters in overweging worden genomen. In
een niet-controleerbare situatie wordt het hoogste risico in overweging
genomen.
			 Het principe van afzwakking van het risico wordt enkel aanvaard voor
bepaalde toestellen voor huishoudelijk gebruik (fig. 5).

1

De grens tussen categorie 3 en categorie 4 is in principe LD 50 = 200 mg/kg lichaamsgewicht in referentie tot de richtlijn 93/21/
EEG van 27 april 1993. Categorie 3 zijn LD 50-waarden boven de 200 mg/kg lichaamsgewicht, categorie 4 is minder of gelijk aan
200 mg/kg lichaamsgewicht.
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Alle terugstroombeveiligingen zijn geëvalueerd en ondergebracht in een
beveiligingsrooster (fig. 4).
Na toetsing van de installatiematrix aan het beveiligingsrooster kunnen voor
elk risicogeval de mogelijke beveiligingen worden vastgelegd. In praktijk
wordt dan de meest gangbare beveiliging toegepast.
BEVEILIGINGSROOSTER
BEVEILIGING

VLOEISTOFCATEGORIE
1

2

3

4

5

AA

Vrije uitloop boven rand

★

●

●

●

●

AB

Vrije uitloop met niet-ronde overloop

★

●

●

●

●

AC

Vrije uitloop met beluchte ondergedompelde
voeding en overloop

★

●

●

-

-

AD

Vrije uitloop met injector

★

●

●

●

●

AF

Vrije uitloop met ronde overloop

★

●

●

●

-

AG

Vrije uitloop met overloop beproefd met vacuümtest

★

●

●

-

-

BA

Onderbreker met verschildrukzones, controleerbaar

●

●

●

●

-

CA

Onderbreker met verschildrukzones, niet-controleerbaar

●

●

●

-

-

DA

Beluchter met bewegende delen

❍

❍

❍

-

-

DB

Atmosferische contactonderbreker met bewegend
element

❍

❍

❍

❍

-

DC

Beluchter zonder bewegende delen

❍

❍

❍

❍

❍

EA

Controleerbare keerklep

●

●

-

-

-

EB

Niet-controleerbare keerklep

Alleen voor sommige huishoudelijke
toepassingen, zie afwijkingstabel (fig 5 - pg. 7)

EC

Dubbele controleerbare keerklep

ED

Dubbele niet-controleerbare keerklep

HA

Doorstroombeluchter voor slangaansluiting

●

●

❍

-

-

❍

❍

-

-

-

●

●

-

-

-

Alleen voor sommige huishoudelijke
toepassingen, zie afwijkingstabel (fig 5 - pg. 7)

HB

Anti-vacuümklep voor doucheslang

HC

Automatische omstelinrichting

HD

Doorstroombeluchter met keerklep voor slangaansluiting

●

●

❍

-

-

LA

Drukbelaste beluchter

❍

❍

-

-

-

LB

Drukbelaste beluchter met keerklep

❍

-

-

Alleen voor sommige huishoudelijke
toepassingen, zie afwijkingstabel (fig 5 - pg. 7)

●

●

Fig. 4

Algemene opmerkingen:
Beveiligingen met een atmosferische ontlasting, b.v. BA,CA mogen niet gemonteerd worden waar
rechtstreekse besmetting mogelijk is.
● Dekt het risico
❍ Dekt het risico indien p = atm
★ Is niet toepasbaar
- Dekt het risico niet
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AFWIJKINGSTABEL VOOR HUISHOUDELIJKE TOEPASSINGEN
CAT.

TOEGELATEN NIVEAU VAN
BEVEILIGINGEN

Handsproeier aan wastafel, gootsteen,
douche, bad, uitgenomen bidet en WC

5

Beveiligingen vanaf categorie 2 en EB, ED, HC

Bad met gedompelde voeding (b)

5

Beveiligingen vanaf categorie 3

Kraan voor slangaansluiting (a & b)

5

Beveiligingen vanaf categorie 3

Tuinirrigatiesysteem, ingegraven (b)

5

Beveiligingen vanaf categorie 4

TOEPASSINGEN

a) gebruikt voor wassen, schoonmaken of tuinbesproeiing
b) de beveiliging moet boven het hoogste waterniveau geplaatst worden.
NBN EN 1717 art. 6.1 tabel 3

Fig. 5

2.3 BEVEILIGINGEN VOLGENS NBN EN 1717
De beveiligingen zijn onderverdeeld in zeven families:
Fam A: vrije uitlopen
Fam B: onderbreking met controleerbare verschildrukzone
Fam C: onderbreking met niet-controleerbare verschildrukzone
Fam D: atmosferische beluchters
Fam E: keerkleppen
Fam H: atmosferische eindpuntonderbrekers
Fam L: drukbelaste beluchters
a) 	De vrije uitlopen (Fam A):
			 Wat: Opstelling met een totale onderbreking van de waterdruk.
			 Vraagt desnoods een wederopdrukstelling van de afwaartse installatie.
b) De onderbrekingen (Fam. B, C):
			 Wat: Omvat twee keerkleppen met een tussenliggende verschildrukzone.
			 In geval van terugheveling, terugpersing of bij defect aan één of beide
kleppen opent de tussenkamer zich en ontstaat er op dat moment
een onderbreking.
c) De atmosferische beluchters (Fam D):
			 Wat: Beveiliging met ofwel een permanent, ofwel een mechanisch
beluchtingssysteem.
			 De beluchtingsopeningen moeten steeds worden vrijgehouden.
De beluchter is steeds geopend wanneer er geen debiet of een onderdruk
optreedt in de voedingsleiding.
d) De keerklep (Fam E):
			 Wat: Laat water in slechts één richting door.
			 Eventuele defecten aan de keerkleppen zijn niet uitwendig zichtbaar.
Daarom is het afgedekte risiconiveau dan ook beperkt.

8
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e) De atmosferische eindpuntonderbreker (Fam H):
Wat: Wordt gekarakteriseerd door een vrije inlaat van lucht in
afwezigheid van doorstroming of bij vacuüm. De beluchtingsopeningen
moeten steeds worden vrijgehouden.
f) Drukbelaste beluchters (Fam L):
Wat: zijn uitgerust met een inlaatopening die normaal gesloten is.
Deze opent wanneer er een onderdruk is aan de waterinlaat en sluit
waterdicht af bij doorstroming op normale druk.
Voor elke beveiliging dienen welbepaalde installatievoorwaarden
in acht genomen te worden. De beveiligingen dienen in goede
staat van werking te worden gehouden. Het is de taak van de
klant/titularis om hierover te waken. De vakman heeft hierbij een
belangrijke raadgevende functie.

2.4 SCHEIDINGSWANDEN
Enkelwandige scheidingen beveiligen tot en met vloeistofcategorie 3.
Dubbelwandige scheidingen beveiligen tot en met vloeistofcategorie 5.
Bij dubbelwandige scheidingen is een lekdetectie vereist (fig. 6)
Dubbelwandige scheiding (DWS)

Drinkwater

Vloeistofcategorie 4/5

Lekdetectie

Enkelwandige scheiding (EWS)

Drinkwater

Vloeistofcategorie 3

Fig. 6
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3.

9

TOEPASSINGEN IN DE WONING
De plaatsing van een beveiliging type EA aan het begin van de binneninstallatie
(zie fig. 7b) is verplicht.
We overlopen hierna de sanitaire toepassingen die courant in een woning terug te
vinden zijn.

3.1. MENGKRAAN
Een mengkraan (fig. 7a) kan worden beveiligd op het koud water:
- ofwel individueel met een niet-controleerbare keerklep type EB
- ofwel centraal per wooneenheid met een controleerbare
keerklep type EA.
Individuele beveiliging

Fig. 7a

Centrale beveiliging 		

Fig. 7b
Keerklep

Watermeter

type EA
Keerklep type EB
op de
koudwaterleiding

Kraan

3.2. HANDSPROEIER
De handsproeieraansluiting van een mengkraan (fig. 8) kan worden beveiligd:
- ofwel op de handsproeier individueel met een niet-controleerbare keerklep
type EB
- ofwel door plaatsing van een niet-controleerbare keerklep type EB, 		
zowel op de koud- als op de warmwatervoeding van de mengkraan.
Opmerking: deze beveiligingen zijn onvoldoende voor handsproeiers in
WC’s en bidets.
voorbeeld: koudwatervoeding is centraal beveiligd
met keerklep type EA
Handsproeier

Keerklep
type EB

voorbeeld: met individuele
beveiliging
Fig. 8

Keerklep type EB
op de koud- en
warmwaterleiding
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3.3 BADVULLING

voorbeeld: koudwatervoeding is centraal
beveiligd met keerklep type EA

De vulling van het bad dient
minstens 2 cm boven de
rand te gebeuren (fig. 9).
De badvulling kan ook gebeuren
volgens werkblad 01-001-002
(gedompelde voeding).

Handsproeier

Keerklep type EB
Min 2 cm

Fig. 9

Voor doorstromers (fig. 10a) en
direct of indirect verwarmde
voorraadtoestellen (fig. 10b) is een
controleerbare keerklep type EA
noodzakelijk.

Fig.10a

Beveiliging
tegen
overdruk

De overdrukbeveiliging en de
terugstroombeveiliging type EA is als
één geheel in de handel verkrijgbaar
onder de benaming veiligheidsgroep
(conforme inlaatcombinatie).

Keerklep
type EA
Afsluitkraan
SWW1

Of veiligheidsgroep

Met afsluiter
stroomafwaarts

3.4 WATERVERWARMINGSTOESTEL

Aanvoer
koud water

Fig. 10b
Opm.
- afvoerleidingen moeten
een zichtbare onderbreking van minimum
2 cm hebben
Keerklep
type EA
Kraan
SWW

Beveiliging tegen
overdruk
Afvoerleiding
1

SWW = Sanitair Warm Water

Onderbreking
(min. 2cm)

OF

SWW

Veiligheidsgroep met
ingebouwde keerklep
type EA, controlekraan en afsluitkraan
Afvoerleiding

Onderbreking
(min. 2cm)
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Lage druk (elektrisch)

11

Met waterdruk (elektrisch)

SWW

OF
Aanvoer
koud
water

SWW

Keerklep
type EA

Beveiliging
tegen
overdruk

Afsluitkraan

Keerklep
type EA
Afsluitkraan

Aanvoer koud
water

Of veiligheidsgroep

Opm.
- afvoerleidingen moeten
een zichtbare onderbreking
van minimum 2 cm hebben

Aanvoer koud
water

3.5 CENTRALE VERWARMING
Voor de vulling van een centrale verwarmingsinstallatie (fig. 11) dient een
beveiliging type CA geplaatst te worden.
zonder toevoeging van additieven of tot categorie 3
Fig. 11

Beveiliging CA
Ketel

Kraan
Vulling CV
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3.6. COMBIKETEL
Bij toestellen met gecombineerd gebruik voor enerzijds centrale verwarming
en anderzijds warmwaterproductie, dienen beide beveiligingen die in de twee
vorige punten werden genoemd te worden voorzien (fig. 12).
centrale verwarming en warmwaterproductie
zonder toevoeging van additieven of tot categorie 3 in CV-kring

Fig. 12

Beveiliging
tegen overdruk
Beveiliging
tegen
overdruk

Keerklep
type EA

CV
uit

afsluitkranen

SWW

afsluitkraan

Beveiliging
type CA

Bijvulling
cv-kring
CV in

aanvoer koud water

Opmerkingen:
- de beveiliging tegen overdruk kan tevens d.m.v. een expansievat,
afwaarts van de keerklep
- afvoerleidingen moeten een zichtbare onderbreking
van minimum 2 cm hebben

Of veiligheidsgroep

Combiketel

gas
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3.7 DUBBELDIENSTKRAAN
De dubbeldienstkraan (fig. 13) voor het aansluiten van een soepele slang kan
beveiligd worden via een beveiliging type EA, ofwel via een beluchter type
DA, HA of HD.
voorbeeld: opstelling in buitenmuur
Fig. 13
Keerklep type EA

Kraan (facultatief)

Kraan

Dubbeldienstkraan

Beluchter (HA)
Dubbeldienstkraan

3.8 WC-SPOELBAK
De vulling van een WC-spoelbak dient te worden beveiligd via een vrije
uitloop type AF of type AC (fig. 14).
vrije uitloop boven
overloop

Fig. 14

Min. 2 cm

Onderbreking AC

Min. 2 cm

Onderbreking AF

uitloop met beluchte
ondergedompelde voeding

Overloop

Overloop
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3.9 WC EN URINOIR MET RANDSPOELING
Rechtstreekse spoelingen voor WC’s of urinoirs, zonder toevoeging van
additieven (fig. 15), dienen beveiligd door een beluchter zonder beweegbare
delen (type DC). Die beveiliging kan in een urinoir ook gerealiseerd worden
door de spoelopeningen.
Fig. 15
Spoelkraan

zonder toevoeging
van producten
Spoelkraan

Beluchter (DC)

Beluchter (DC)

3.10 HUISHOUDELIJKE WATERVERZACHTERS
Huishoudelijke waterverzachters (fig. 16) moeten worden voorzien
van een controleerbare keerklep type EA.
Kraan
Fig. 16

Keerklep type EA
met controlekraan

Opmerkingen:
- afvoerleidingen moeten
een zichtbare onderbreking
van minimum 2 cm hebben

Pekelbad

Overloopleiding

Onderbreking
min. 2 cm

Degelijk deksel
Onthardingsapparaat

Afvoerleiding
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Onderbreking
min. 2 cm

Aandacht dient hierbij evenwel besteed aan het behoud van de
drinkwaterkwaliteit. Een extreme ontharding, zoals meestal het geval
is bij omgekeerde-osmosetoestellen of bij een verkeerde instelling van de
klassieke ontharders, kan schadelijk zijn voor de leidingen en zelfs voor
de gezondheid van de consument. Het is aangewezen ontharding
uitsluitend te voorzien, daar waar het absoluut noodzakelijk is en
daarbij het behandelingstoestel juist vóór de betrokken installatie te
plaatsen.
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3.11 WAS-EN VAATWASMACHINES
Huishoudelijke was- en vaatwasmachines mogen zonder beveiliging worden
aangesloten. Dubbeldienstkranen die enkel en alleen dienen voor de
wateraansluiting van huishoudelijke was- en vaatwasmachines behoeven
normaal geen beveiliging.

3.12 LUCHTBEVOCHTIGERS
Luchtbevochtigers kunnen met of zonder watervoorraad zijn.
In het eerste geval moet de voeding via een uitstorting AA, AB, AD of een
beluchter DC gebeuren. In het tweede geval volstaat een controleerbare
keerklep type EA.

3.13 ZWEMBADEN, VIJVERS EN FONTEINEN
Zwembaden, vijvers en fonteinen dienen steeds via een uitstorting AA, AB,
AD of een beluchter DC te worden gevuld.

3.14 TWEEDECIRCUITWATER
Indien er in de woning naast drinkwater ook water van een vreemde
herkomst (putwater, bron, regenwater, hergebruikt afvalwater…) aanwezig is
mogen er in geen geval verbindingen bestaan tussen beide netten
(fig. 17). De drinkwaterleidingen dienen dan duidelijk en duurzaam te
worden gemerkt (zie art 16 van Reglementair gedeelte, Deel 1: Algemeen).
Mengkraan (NIET TOEGELATEN)

WANVERBINDING
met water van
vreemde herkomst

Fig. 17

Dienstkraan
Kraan
Watermeter
Kraan

Keerklep type EA
Distributiewater
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Kraan
Eigen waterwinning

De bijvulling met drinkwater van een regenwaterreservoir kan echter wel
geschieden via een AA, AB, AD of DC beveiliging.
Een paar praktijkoplossingen zijn:
- bijvullen van het regenwaterreservoir via een goedgekeurde
dubbeldienstkraan die vrij uitstort (min. 2 cm) boven een trechter;
- plaatsen van een geautomatiseerd conform bijvulsysteem voor water van
vreemde herkomst.
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3.15 ANDERE TOEPASSINGEN
Voor de beveiliging van andere toestellen kan steeds het drinkwaterbedrijf
worden geraadpleegd.
Aandacht dient ook besteed aan de installatievoorwaarden die voor
de beveiligingen gelden. Zo dient bijvoorbeeld een keerklep type EA steeds
te worden voorafgegaan door een afsluitkraan en een controlekraantje.
Tevens worden bepaalde eisen gesteld aan de aflopen.

4.

NIET-HUISHOUDELIJKE TOEPASSINGEN
Naast de woningsfeer zijn er een groot aantal industriële of professionele
toestellen en installaties die aangesloten kunnen worden op het leidingwater.
Deze installaties en toestellen worden beoordeeld volgens
de NBN EN 1717.
Voor een groot deel van deze installaties en toestellen zijn de beveiligingen
vastgelegd in werkbladen voor installaties en toestellen in een niet-huishoudelijke
omgeving, waarover informatie kan worden bekomen bij het drinkwaterbedrijf of
bij BELGAQUA. Zie ook www.belgaqua.be.

5.

NAZICHT EN KEURING
Zoals in de inleiding wordt vermeld, moet de binneninstallatie aangelegd worden
in overeenstemming met de Technische Voorschriften voor Binneninstallaties van
Belgaqua. De Gewesten, de Gemeenschappen en de drinkwaterbedrijven kunnen
nog bijkomende eisen opleggen (bvb. legionellapreventie).
De controle van de naleving van deze Technische Voorschriften gebeurt in
Vlaanderen conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011
houdende de 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 saneringsplicht, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor
tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op
het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement,
gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2013 en gewijzigd bij
het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016, het Besluit van de Vlaamse
Regering van 24 mei 2019, evenals het Ministerieel Besluit van 28 juni 2011
betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer en haar
uitvoeringsbesluiten. In het Brusselse en Waalse Gewest wordt de controle van de
naleving tot nader orde door de drinkwaterbedrijven georganiseerd.
Inbreuken die vastgesteld worden tijdens de controle worden gemeld aan de klant/
titularis met verzoek tot regularisatie.

