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VLARIO-DAG 2017
We nodigen u heel graag uit naar het grootste evenement binnen de rioleringssector in Vlaanderen.
Naast een inhoudelijk heel interessant programma bieden we u daarna het ideale netwerkmoment aan op
onze rioleringsmarkt. Meer dan 60 exposanten tonen u hun allerlaatste nieuwigheden.
WANNEER? Dinsdag 14 maart 2017
WAAR?
Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen
Lezingen vanaf 09.30 uur tot 13.00 uur met aansluitend een walking-lunch en netwerkmoment op de
rioleringsbeurs.
Inschrijven: www.vlario.be/vlariodag
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"Als de riolen breken..."

VLARIO KPR-SYSTEEM
Het KPR-systeem van Vlario (Keuring Privé Riolering) voorziet in toegang tot de database keuringen
voor het eigen grondgebied van gemeente/rioolbeheerder alsook de extra module voor opvolging
bouwvergunningen en afkoppelingsprojecten.
Eind 2016 werd naast de reeds bestaande koppeling met Remmicom ook de automatische koppeling
met Cipal gerealiseerd. Gemeenten die met Remmicom of Cipal werken kunnen dus vanaf heden via hun
software de bouwvergunning ook linken aan VLARIO. Hierdoor worden de bouwvergunningen automatisch
opgeladen in het KPR-systeem zodat de gemeente beter kan opvolgen of de keuring uitgevoerd werd en
handhaven op het resultaat. Voor meer informatie over de werking hiervan kan u contact opnemen met
VLARIO en de handleiding hiervoor reeds bekomen.
WAAROM WERKEN MET DE MODULE BOUWVERGUNNING?
Om de voordelen duidelijk te maken dienen we even de verantwoordelijkheden nog eens op een rijtje te
zetten:
● Burger: aanvraag keuring + keuringsattest bezorgen aan rioolbeheerder
● Rioolbeheerder: De burger informeren over de verplichte keuring en opvolging. Is er een keuring
afgeleverd? Was deze conform (volgens art. 6 van Ministerieel Besluit Keuring)?
Indien niet conform is
verdere opvolging vereist. Voldoet men eventueel aan de bijkomende vereisten zoals de plaatsing
van een septische put (inventarisatie bij keuring)?
● Gemeente: Opvolging GSV Hemelwater (inventarisatie bij keuring). Is er een hemelwaterput en
infiltratievoorziening geplaatst? Voldoet deze aan de voorwaarden? Deze informatie is terug te vinden
op het keuringsformulier. Indien niet is verdere handhaving vereist.
Via de huidige werkwijze worden de keuringsdossiers aangemaakt door de keurder. Hierbij heeft de
gemeente/rioolbeheerder geen volledig overzicht op keuringen die uitgevoerd dienen te worden binnen
zijn grondgebied. Men kan enkel raadplegen hetgeen uitgevoerd is. Via de module bouwvergunning kan
een keurder enkel keuren (via een toegangscode) op de door gemeente aangemaakte dossiers, hetzij
bouwvergunningen of afkoppelingsprojecten. Op deze manier wordt opvolging gemakkelijker om te
zien waarvoor een keuring vereist is, of de keuring hiervoor is uitgevoerd of niet, of de GSV Hemelwater
gevolgd werd en of bijkomende eisen gevolgd werden. Op deze manier worden er bovendien ook
sluikaansluitingen aan het licht gebracht.
UITBREIDING MOGELIJKHEDEN KPR-MODULE
Hoe meer gebruikers, hoe verder we deze module kunnen uitwerken naar de wensen en noden van
gemeenten/rioolbeheerder.
De module bouwvergunningen en afkoppelingsprojecten binnen het KPR-systeem voorziet momenteel in
de basis, namelijk een overzicht van de bouwvergunningen/afkoppelingsprojecten en een overzicht van de
daarvoor uitgevoerde keuringen. Er zijn vast nog wensen en noden die de opvolging en handhaving van de
keuring en de opvolging van de GSV Hemelwater en bijkomende vereisten kan vergemakkelijken. Daarom
richt VLARIO een ad hoc werkgroep KPR-systeem op om deze module verder uit te werken in overleg met
de gebruiker.
Indien u als gemeente/rioolbeheerder deel wil uitmaken van deze werkgroep of reeds ideeën heeft
kan u zich bij ons melden.
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STANDAARDBESTEK 250 VERSIE 3.1 - ERRATA 2017 EN UPDATE VLARIO-BESTEK
De stuurgroep van het Standaardbestek 250 heeft op 12 december 2016 de Errata en aanvullingen
van versie 3.1 goedgekeurd. Deze kan u vanaf nu raadplegen op de website van Wegen en Verkeer en
via de VLARIO-website. Een nieuwe Catalogus van de genormaliseerde posten zal u daar ook kunnen
terugvinden. Op de website van Wegen en Verkeer kan u nu reeds de gecoördineerde versies van de
hoofdstukken downloaden, de gedrukte versie is later verkrijgbaar. De wijzigingen ten opzichte van versie
3.1 zijn aangegeven op een lichtgrijze achtergrond.
Door de publicatie van deze errata, was ook een update van het VLARIO-bestek noodzakelijk aangezien
hier tussentijds al aanpassingen en verbeteringen werden toegevoegd. Dit aangepast bestek vindt u terug
via de VLARIO-website.

BESTEK HEMELWATERPLAN GEMEENTEN

Na de overstromingen van mei-juni 2016 behartigde VLARIO de belangen van de gemeenten. We raden elke
gemeente aan om een hemelwaterplan op te maken. U kan een volledig hemelwaterplan laten opstellen voor
de gemeente maar dit kan evengoed bestaan uit specifieke opdrachten of knelpunten. De methodologie
voor de opmaak van een hemelwaterplan kan u raadplegen via www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/
methodiek-voor-het-opmaken-van-een-hemelwaterplan.
Voor de opmaak van een hemelwaterplan kan u als u het rioolbeheer uitbesteed heeft in eerste instantie navraag
doen bij uw rioolbeheerder of zij deze dienst aanbieden. Deze opdracht kan via een onderhandelingsprocedure
op de markt gebracht worden. Hiervoor werkte VLARIO voor haar leden een voorbeeldbestek uit. Deze kan
u terugvinden op het ledengedeelte van de VLARIO-website.
VLARIO is betrokken bij de opmaak van enkele hemelwaterplannen en zal via deze opgedane kennis een
draaiboek uitwerken met een stappenplan hoe je hier concreet aan begint.
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MINDER HINDER DANKZIJ NIEUWE CODE INFRASTRUCTUUR EN NUTSWERKEN
Er is een nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken aan
gemeentewegen. Deze code is een afsprakenkader tussen
de gemeenten en de netwerkbeheerders. Doel is een betere
coördinatie en kwaliteit van de werken, van planning tot oplevering.
De code moet zorgen voor een goed herstel van straten en trottoirs
na nutswerken, voor een betere afstemming van werken en voor
een betere communicatie met en aandacht voor omwonenden,
voetgangers en fietsers. De geactualiseerde code kwam tot stand
na intensief overleg tussen gemeenten en netwerkbeheerders.
Bedoeling is dat zoveel mogelijk gemeenten de code het komende
jaar onderschrijven, zodat over de verschillende gemeenten heen
een eenvormige manier van aanpak is.
Meer info via http://www.vvsg.be/Omgeving/openbare_werken/Pages/Codevoorinfrastructuurennutswerkenlangsgemeentewegen.aspx

DE OMGEVINGSVERGUNNING ZAL GEFASEERD INGEVOERD WORDEN
23 februari 2016 was de vooropgestelde datum voor de invoering van de omgevingsvergunning. De
stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning verdwijnen vanaf dat moment. De invoering van de
omgevingsvergunning betekent ten eerste een belangrijke procedurele wijziging. Daarnaast zijn overheden
vanaf de invoering van de omgevingsvergunning voortaan verplicht een aanvraag digitaal te behandelen.
Ongetwijfeld een vereenvoudiging op langere termijn, maar voor de medewerkers van de omgevingsdiensten
vereist dit een behoorlijk andere manier van werken. Al maanden is er de vrees of het wel allemaal gaat
lukken. Eén maand voor de invoering van de omgevingsvergunning is de regelgeving immers nog altijd
niet stabiel: zowel het omgevingsvergunningsdecreet als het –besluit worden nog gewijzigd. Het Vlaams
Omgevingsloket, het loket waar aanvragen digitaal worden ingediend en waarmee overheden digitaal
kunnen communiceren kampt ook nog met problemen. En gemeenten die gebruik wensen te maken van
een dossierbehandelsysteem, en dat zijn bijna alle gemeenten, wachten nog op de levering ervan door
de softwareleveranciers. Maar ook de gemeenten zélf moeten vaak nog heel wat werk verrichten alvorens
de omgevingsvergunning op een goede manier te kunnen behandelen. Na heel wat overleg is de knoop
doorgehakt. De omgevingsvergunning wordt gefaseerd ingevoerd en de deadline van 23 februari 2017
wordt zo een beetje afgezwakt.

Maar hoe zit het nu?
1. Op 23 februari treedt de omgevingsvergunning in werking voor de Vlaamse projecten, dit zijn de
projecten op de Vlaamse lijst waarvoor de Vlaamse overheid zelf de vergunning aflevert.
2. Ook op 23 februari moeten architecten hun bouwaanvraag digitaal indienen via het bestaande
loket voor de digitale bouwaanvraag (DBA).
3. Milieuvergunningen die vanaf 23 februari worden afgeleverd, kunnen van onbepaalde duur zijn.
4. De omgevingsvergunning treedt volledig in werking op 1 juni 2017. Bouwaanvragen door
architecten, verkavelingen en milieuaanvragen zullen digitaal ingediend moeten worden. Intussen
is het oefenloket beschikbaar waar de betrokkenen de digitale dossiersamenstelling kunnen
uittesten.
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HOEVER STAAT MEN MET HET ONTEIGENINGSDECREET?
De onteigeningsprocedures zijn op dit moment op federaal niveau geregeld. Vlaanderen werkt echter aan
een nieuw onteigeningsdecreet. De ontwerpteksten zijn inmiddels klaar Gemeenten zijn vragende partij voor
vlot werkende procedures, die recht doen aan de belangen van de onteigenden en die van de onteigenende
overheden. In de toekomst is er nog maar één onteigeningsprocedure, onafhankelijk of de onteigening
hoogdringend is of niet. De bestaande federale procedures blijven wél van toepassing op onteigeningen
door de federale overheid. Gemeenten zullen géén machtiging meer moeten vragen om een gerechtelijke
onteigeningsprocedure te mogen starten, het OCMW, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of
een autonoom gemeentebedrijf wel. Zij vragen die toestemming aan de gemeenteraad. Nieuw is ook de
projectnota, waarin het project waarvoor wordt onteigend wordt beschreven. Die nota wordt in het bijzonder
relevant voor eigenaars die overwegen zélf het voorgenomen project te realiseren. Vanuit VLARIO volgen we
dit verder op en houden jullie op de hoogte.

AANNEMERS MOETEN VANAF 2017 VOOR GRONDWATERBORINGEN
SAMENWERKEN MET ERKENDE BOORBEDRIJVEN
Vanaf 1 januari 2017 mogen enkel nog erkende boorbedrijven grondwaterboringen uitvoeren. Een boorbedrijf
moet dan een erkenning in het kader van VLAREL bezitten om het merendeel van de boorwerkzaamheden
te mogen uitvoeren.
Het gaat dan onder meer om het plaatsen van bronbemalingen, de aanleg van grondwaterwinningen, het
uitvoeren van geotechnische boringen, boringen voor het plaatsen van bodemwarmtewisselaars voor
geothermie, .... Aannemers worden voor deze boorwerkzaamheden verplicht om vanaf 1 januari 2017 samen
te werken met een erkend boorbedrijf.
De Vlaamse Milieumaatschappij verleent de erkenning en houdt ook toezicht op de erkende boorbedrijven.
Rapportering is een belangrijke voorwaarde om de erkenning te behouden. Dit kan via het eDOV meldpunt
boringen over de boorwerkzaamheden die ze hebben uitgevoerd.
De erkenning van boorbedrijven zorgt voor een beter overzicht van de locaties waar booractiviteiten
plaatsvinden en een verhoogde zekerheid op de correcte uitvoering. Zo wordt de ondergrond en het
grondwater beter beschermd.

NIEUW : OPFRISCURSUS WERFTOEZICHT
VLARIO organiseert jaarlijks haar opleiding Werftoezicht Rioleringswerken. Werftoezicht is een absolute
noodzaak en daar bestaat geen twijfel over. Naast onze basisopleiding organiseert VLARIO in maart een
opfriscursus voor iedereen die de basisopleiding heeft gevolgd. Thema’s die aan bod komen zijn o.a.
wijzigingen administratieve opvolging projecten door nieuwe regelgeving, welke zijn de kritische aspecten
en aandachtspunten bij de aanleg van een nieuwe riolering, keuze en aanvaarding van plaatsing van
bovenbouw (incl. putdeksels) op betonnen toegangsputten, ….
Er worden 2 sessies georganiseerd:
● Dinsdag 21 maart: Zwijnaarde
● Donderdag 23 maart: Hasselt
Meer info en inschrijvingen via www.vlario.be
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OPLEIDINGEN & STUDIEDAGEN
VLARIO-DAG
14 maart 2017
OPFRISCURSUS WERFTOEZICHT
21 maart, Zwijnaarde of 23 maart, Hasselt
OPLEIDING KEURDER PRIVE-RIOLERING
3-daagse opleiding: 20, 22 en 27/28/29 maart, Gent
OPLEIDING WERFTOEZICHT
6-daagse opleiding: mei/juni 2017, Brussel
Niet te vergeten, VLARIO is erkend dienstverlener bij de KMO-portefeuille.

Verantwoordelijke uitgever
Wendy Francken
VLARIO vzw
De Schom 124, 3600 Genk

Telefoon: 03/827.51.30
Fax: 03/289.01.40
info@vlario.be
www.vlario.be
twitter.com/vlariokennis
facebook.com/vlariooverlegplatform

