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VLARIO-DAG 2016
Voor iedereen in de rioleringssector is de VLARIO-dag reeds sinds jaar en dag de hoogdag bij uitstek in
Vlaanderen en een ideaal netwerkmoment om elkaar te ontmoeten op de beursvloer. De VLARIO-dag vindt
plaats op dinsdag 22 maart in Antwerp Expo. Alles draait dit jaar rond de terechte vraag ‘Hoe maakt een
gemeente de riolering zichtbaar voor zijn burgers?’. Het antwoord krijgen we van veertien sprekers, die deze
thematiek elk vanuit hun specifieke invalshoek zullen duiden.

De VLARIO-dag gaat officieel van start omstreeks 9u30. Net als vorig jaar zal Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege de inleidende speech verzorgen. Nadien volgen 3 thema’s,
zijnde het ecologisch, economisch en juridische.
In het ecologisch luik zal worden nagegaan hoe een brongerichte aanpak binnen een gemeente kan worden
opgestart, of infiltreren overal haalbaar is, of waterneutraal bouwen een noodzaak of utopie is en of regels
en richtlijnen de creativiteit fnuiken, dan wel aanzetten tot innovatie. Tot slot licht projectleider Kennisbeheer
Riet Lismont toe wat VLARIO op dit vlak kan betekenen.
Uiteraard is ook het financiële aspect enorm belangrijk in het licht van een goed rioleringsbeleid. Dit luik is
dan ook volledig gewijd aan een analyse van de financiële situatie van lokale besturen, de nieuwe watertariefstructuur en de impact ervan voor de burger. Vervolgens worden de nieuwe wijzigingen van het subsidiebesluit (meer doen met evenveel middelen?) en kwaliteitsborging bij de uitvoering bij rioolrenovatie uit de
doeken gedaan. In het derde luik komt de handhaving aan bod: wat kan en is haalbaar en hoe dien je hier
vervolgens als gemeente mee om te gaan?
VLARIO-directeur Wendy Francken buigt zich vervolgens in haar slotwoord nog even over de vraag of we
het nu al dan niet goed doen, waarna de netwerknamiddag zijn aanvang zal nemen via een werklunch en
dito conversaties.
Wie professioneel begaan is met riolering, hemel-en afvalwater, mag de VLARIO-dag met andere woorden
zeker niet missen!

PROGRAMMA
08u30: Ontvangst
09u30: Openingswoord door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege
09u50: Hoe houden we regenwater buiten? Wees creatief en doe meer!
●● Een brongerichte aanpak binnen een gemeente. Hoe doe je dit?
Door Nico Rottiers, medewerker Werkgroep Gemeenten/ Directeur Mobiliteit en openbaar domein van
de Stad Aalst.
●● Is infiltreren overal haalbaar?
Door Bram Vogels, Vlaamse Milieumaatschappij.
●● Waterneutraal bouwen, noodzaak of utopie?
●● Door Julie Alboort, NAV.
●● Leiden regels en richtlijnen tot een fnuiken van de creativiteit of tot een uitdaging voor innovatie?
Door Filip Demey en Jan Bosschem, afgevaardigden van de federaties van studieburelen.
●● VLARIO denkt en werkt mee met zijn stakeholders.
Door Riet Lismont, projectleider Kennisbeheer VLARIO.
11u00: Koffiepauze
11u30: Naast iedere druppel, telt ook iedere euro.
●● De financiële situatie lokale besturen: Is de toekomst (on)zeker?
Door Christophe Claeys, VVSG.
●● Welk effect heeft de nieuwe watertariefstructuur op de burger (gezinnen en bedrijven)?
Door Annick Lamote, medewerker studiedienst SERV.
●● Een wijziging van het subsidiebesluit: meer doen met evenveel middelen?
Door NN.
●● Asset Management – zorgen voor morgen?
Door Danny Verhulst, voorzitter Werkgroep 7.
12u20: Handhaving
●● Juridische blik en rechtspraak. Wat kan en is haalbaar voor een gemeente?
Door Tom Swerts, GD&A Advocaten.
●● Hoe gaat een gemeente hiermee om?
Door Steven Verbanck, VVSG.
12u50: Slotwoord: Doen we het dan nu niet goed? Door Wendy Francken, directeur VLARIO.
We sluiten af met een werklunch en een bezoek aan de alomgekende rioleringsbeurs waar u de meest
recente ontwikkelingen in de sector kan bezichtigen! Twitter massaal met ons mee (#VLARIOdag)!
Inschrijven kan via www.vlario.be/vlario-dagen/2016.
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REALISATIES WERKGROEP 7
Werkgroep 7 is opgedeeld in 3 deelwerkgroepen,
namelijk visuele inspectie, rioolrenovatie en sinds
kort asset management.
De werkgroep heeft vorig jaar niet stil gezeten en
heeft heel wat doelstellingen kunnen realiseren. Zo
kreeg de rioolrenovatiecatalogus een update. De catalogus staat op de website van VLARIO in het dossier rioolrenovatiecatalogus. In het najaar starten we
met een nieuwe opleiding rioolrenovatie.
VISUELE INSPECTIE VAN RIOLERINGEN
Er werd een code van goede praktijk voor rioolreiniging opgesteld (CGPR). Deze CGPR bevat richtlijnen voor de output en het resultaat waaraan voldaan
moet zijn en de wijze waarop een rioolreiniging is uit
te voeren. U kan deze Code raadplegen via het
ledengedeelte onder kenniscentrum, publicaties.
Ook voor putinspectie wordt momenteel de laatste
hand gelegd aan een nieuwe bestektekst.
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De Opleiding Visuele inspectie voor beheerders
werd grondig herwerkt. Er werden afgelopen jaar 3
sessies gegeven en deze opleiding wordt momenteel afgesloten met een examen. De houders van het
certificaat ‘Visuele inspectie van rioleringen voor beheerders volgens NBN EN 13508-2 en SB 250 versie
3.1’ zijn terug te vinden op de VLARIO-website in het
dossier ‘normen en inspecties’. Het in bezit zijn van
dit certificaat is een basisvereiste om in de toekomst
nog inspectieverslagen te mogen beoordelen.

In verschillende bestekken van rioolbeheerders staat
deze eis er momenteel al in.
RIOOLRENOVATIE
Er werd een verkennend onderzoek gevoerd naar
de berekeningsmethode voor structurele relining
(ATV 127-2) om te komen tot een praktische, betere
methode. Dit wordt verder gefinaliseerd in 2016
i.s.m. UGent.
Verder wordt er gewerkt aan een kwaliteitssysteem
voor aannemers en de opmaak van een schadecatalogus als leidraad voor beoordeling van vaststellingen.
ASSET MANAGEMENT
Recent werd de ad hoc werkgroep asset management opgericht binnen VLARIO. De werkgroep heeft
als doelstelling de opmaak van een Code van Goede
Praktijk over hoe een rioolbeheerder/gemeente met
zijn bestaand rioleringsstelsel dient om te gaan
inzake onderhoud. Met dit informatiedocument wil
VLARIO een structuur aanreiken voor de gemeenten/
rioolbeheerders voor het bepalen van de kritische
rioleringen en de vervolgstappen (onderhoudsplan)
als onderdeel van ‘asset management’.
Aan steden en gemeenten wordt via een apart schrijven de medewerking gevraagd voor het invullen van
onze enquête over onderhoud en investering van het
rioleringsstelsel.

GEMEENTE

IN DE KIJKER

WOMMELGEM - AFKOPPELEN, HET MOET DUIDELIJK ZIJN VOOR IEDEREEN
Door Nathalie Vantassel, diensthoofd Technische Dienst en Mobiliteit van de gemeente Wommelgem
Reeds enkele jaren moet er bij de aanleg van een gescheiden riolering in de straat niet enkel worden gedacht aan het openbare domein, maar moeten er ook werken worden uitgevoerd op privéterrein. De gemeente Wommelgem koos er in het verleden voor om zelf te blijven instaan voor het volledige beheer van
haar rioleringsstelsel. Zij neemt dus ook dit deel voor haar rekening.
Nathalie Van Tassel, diensthoofd technische dienst Gemeente Wommelgem licht hun werkwijze toe:
Het is telkens een hele klus om ook de nodige werken op privéterrein rond te krijgen. Elke keer opnieuw
is het een beetje een strijd, maar sensibiliseren, informeren en communiceren zijn de sleutelwoorden
tot succes.
We hebben gemerkt dat je niet vroeg genoeg in het proces de burger kan informeren over wat er op hen
afkomt. Reeds bij onze allereerste bewonersvergaderingen spreken we over het nieuwe ‘gescheiden’ rioleringsstelsel dat er zal worden aangelegd in de straat. We leggen uit wat er juist gebeurt. Waar het regenwater
in de toekomst naartoe moet en waarom dit zo belangrijk is. Hierbij besteden we niet enkel aandacht aan het
scheiden van regenwater en vuilwater. We proberen de burgers ook zeker te sensibiliseren en spreken over
de volledige waterladder en hun mogelijke bijdrage aan een goede waterhuishouding.
De gemeente Wommelgem voorziet geen tussenkomst in de afkoppelingswerken op privéterrein:
niet voor het opmaken van plannen door een afkoppelingsadviseur, niet voor de uitvoering en bijhorende
kosten en niet voor de afsluitende keuring. Er wordt gekozen voor een pragmatische aanpak waarbij we het
initiatief volledig overlaten aan de burger. In het begin wekt dit soms wel wat wrevel, voornamelijk als er over
centen gesproken wordt, maar uiteindelijk blijkt deze aanpak globaal toch zeer kostenefficiënt.
We laten de burger vrij in hoe hij zijn afkoppeling en/of scheiding wil realiseren, maar we nemen hen wel
vanaf het begin stapje voor stapje mee in het doorlopen van het proces. Zo kunnen zij inschatten in welke
mate zij willen worden bijgestaan door deskundigen of zelf aan de slag gaan. Hiervoor maken we heel graag
gebruik van de ondersteuning die Vlario biedt. We verwijzen steeds naar de beschikbare lijsten van afkoppelingsdeskundigen, afkoppelingsaannemers en keurders op de website van Vlario. Dit vergt wel een extra
inspanning van de technische dienst ter ondersteuning, om soms individueel een extra woordje uitleg te
geven, maar over het algemeen merken we dat burgers hierin toch vrij snel hun weg vinden.
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Herhaling is ook zeker heel belangrijk, je kan nooit te veel communiceren en informeren. Bij elke volgende
toelichting, informatiemoment, communicatiemoment, zelfs tijdens de werken via bewonersbrieven, spreken we over de afkoppeling en/of scheiding van regenwater en vuilwater.
Het stopt echter niet bij de uitvoering van de werken op privéterrein, de afsluitende keuring is de kers op de
taart. Vanaf het begin brengen we dit mee onder de aandacht. Enerzijds om het belang van de afkoppeling
te benadrukken naar de burger toe, maar anderzijds zeker ook om als gemeente controle te hebben. Zonder
keuring is het plaatje niet rond. We zijn dan ook nog steeds zeer overtuigd van de keuze die reeds in 2011
werd gemaakt bij het opstellen van het gemeentelijk reglement op de keuring van de privéwaterafvoer.
Dit reglement stelt dat de keuringen door ISO17020-gecertifieerde keurders moet gebeuren. Bovendien
gingen we als eerste in zee met Vlario en worden alle keuringen geregistreerd in de door hen aangeboden
KPR-systeem. Hierdoor is een opvolging van alle dossiers in een straat bij rioleringswerken een pak eenvoudiger en kan systematisch en tijdig worden aangemaand indien nodig.
In de toekomst wensen we het proces nog verder te finaliseren en een oplossing te vinden voor de dossiers
waar de keuring langdurig op zich laat wachten. Momenteel hebben we nog geen eenvoudig drukkingsmiddel om ‘hardleerse’ eigenaars na herhaaldelijk aanmanen te overhalen. Wij hopen dat we een heffing hier
soelaas kan bieden. De Vlario-werkgroep ‘gemeenten’ onderzoekt reeds mogelijkheden hierrond. Dit biedt
ons als gemeente een mooie voorbereiding die we dan eventueel kunnen overnemen.

UITDAGINGEN IN DE EUROPESE
WATERSECTOR! EEN SAMENVATTING VAN
DE 11E EWA BRUSSELS CONFERENCE

Op 16 en 17 november 2015 verwelkomde de 11e
EWA Brussels Conference “Water Challenges in
Europe” een 100-tal deelnemers afkomstig uit maar
liefst 22 landen.
De conferentie vond plaats in de EU-vertegenwoordiging van Nordrhein-Westfalen, waar de heer Rainer
Steffens de deelnemers een warm welkom heette.
De conferentie was opgedeeld in drie sessies die elk een actueel thema over water management
behandelde.
Elke sessie werd geopend met een presentatie door een afgevaardigde van de Europese Commissie.
Het hoogtepunt van dit event was de uitreiking van de Dunbar Medaille 2015 in kader van IFAT 2016. De
conferentie werd gemodereerd door Wendy Francken (foto), voorzitster van het European Policy Committee van EWA en directeur van VLARIO.
Het volledig artikel met een samenvatting van de conferentie kan u terug vinden
in het dossier EWA op www.vlario.be.
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SESSIE 1: STREVEN NAAR DE GOEDE TOESTAND VOOR EUROPESE WATERS
Tegen eind 2015 wordt verwacht dat 53% van het oppervlaktewater in Europa de goede toestand zal
bereiken. Dit is een verbetering met ca. 10% in de laatste zes jaar. Pavel Misiga stelt vast dat de bescherming van het water enorm verbeterd is, mede dankzij de dochterrichtlijnen van de KRLW.
Dr. Anita Künitzer presenteerde de bestaande gegevens van het Europees Milieuagentschap (EEA), die
zijn samengevat in de publicatie “State and Outlook 2015”.
Wim van Gils (foto) van Natuurpunt uit België presenteerde het
waterbeheer in België vanuit het oogpunt van de burgers. Waterthema’s zijn van groot belang voor de burgers in het algemeen. Hij
pleitte ook voor het intensiever versterken van de samenwerking
met de natuur en de integratie van de ecosysteemdiensten.
Vervolgens presenteerde Raymond Erpelding, voorzitter van de
Luxemburgse Water Association Aluseau, het standpunt van de
gemeenten. Met de invoering van de KRLW ziet hij dat een aanzienlijke vooruitgang geboekt wordt in de watersector, voornamelijk
wat betreft de grensoverschrijdende samenwerking. Hij weer er wel
erop dat het meer tijd in beslag zal nemen om de goede toestand
te bereiken dan toegestaan in de KRLW.
SESSIE 2: STREVEN NAAR GOED BELEID VOOR EUROPESE WATERS
Met zijn presentatie ‘Current State of Regulations regarding Storm Water Overflows in Europe’, toonde
Bruno Rakedjian van DG Milieu van de Europese Commissie aan dat ze op de goede weg zijn om ‘een
goed beheer van de Europese wateren’ te bereiken.
Mr. Rakedjian toonde aan dat elke lidstaat regelgeving op nationaal niveau heeft, maar hun verplichtingen
uiteen liggen. De verontreiniging veroorzaakt door overstorten/lozingen van afvalwater kan in de meeste
lidstaten slechts ruw geschat worden.
De daaropvolgende presentaties toonden hoe overstromingen veroorzaakt worden door hevige regenval,
of hoe de overstromingsschade kan worden beperkt. Professor Harsha Ratnaweera schetste in zijn presentatie een actueel onderzoek van Noorwegen, waar een optimale interactie tussen de afvalwaterzuiveringsinstallaties en afvoersystemen kan worden bereikt door modelleren en betere weersvoorspellingen.
Professor Patrick Willems (foto) van de KU Leuven toonde de
mogelijkheden hoe te handelen in geval van plotselinge overstromingen. Hij besprak de toegenomen verstedelijking en verhardingen, inclusief de gevolgen van de klimaatverandering.
Hij toonde het belang aan van open en groene gebieden en
benadrukte de noodzaak om nauw samen te werken met de
rioolbeheerders en stedenbouwkundigen. Met de hulp van technische maatregelen, een goed waarschuwingssysteem en een
hoog bewustzijn kan grote schade worden voorkomen.
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De laatste bijdrage in deze sessie richtte zich tot het thema overstromingsrisico management.
Iain Blackwell uit Groot-Brittannië, een lid van de EWA Europees Technisch en Wetenschappelijk Comité
en EWA-vertegenwoordiger in de werkgroep “Overstromingen” binnen de Europese Commissie, presenteerde verschillende beschermingsmaatregelen tegen overstromingen.
SESSIE 3: BELEID EN ECONOMISCHE ASPECTEN VOOR DE GOEDE TOESTAND VAN
EUROPESE WATERS
De derde en laatste sessie ging over de economische aspecten van de KRLW. Sander Happaerts, DG
Regio, wijdde uit over het doel van dit programma, dat loopt van 2014-2020.
Maria Salvetti van de Sorbonne Universiteit van Parijs gaf een uiteenzetting over de volledige kostendekking in de watersector.
In de laatste presentatie gaf Filip Bertzbach, directeur van Aquabench, een algemeen verslag over het onderwerp “Benchmarking in de watersector”. Hij benadrukte dat benchmarking vooral een instrument is op
management niveau en niet in de eerste plaats gebruikt wordt om de transparantie te bekomen als basis
voor de openbare discussie in de watersector.
Alle presentaties zijn terug te vinden op de website van EWA:
www.ewa-online.eu/id-11th-ewa-brussels-conference-2015.html

RIOLERINGSPLANNEN
ARCHITECTEN
Bij de aanvraag van de bouwvergunning
dient ook steeds een rioleringsplan opgenomen te zijn. Dit rioleringsplan dient conform
de wetgeving opgesteld te worden en goedgekeurd te worden teneinde een bouwvergunning te ontvangen. Wij stellen echter vast
dat sommige architecten de burger hiervoor
doorverwijzen naar studiebureaus. Op deze
plannen staat volgende vermeld: “Het rioleringsschema is enkel per titel van inlichting.
Het schema dient uitgewerkt te worden door
een gespecialiseerd bureau aan te stellen
door de aannemer ruwbouw.”
Als VLARIO willen wij het belang van nazicht
van het rioleringsplan benadrukken bij de
bouwaanvraag om achteraf een foutieve uitvoering te vermijden met vaak een negatief
keuringsresultaat tot gevolg. Wij raden aan
om ook een correct rioleringsplan te eisen
bij de aanvraag van de bouwvergunning. Als
dit plan niet voldoet dient men een nieuw
plan aan te leveren.
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AANVULLENDE BEPALINGEN STANDAARDBESTEK 250 3.1
Op onze website publiceerden we de nieuwe aanvullende bepalingen (versie januari 2016) voor de gemeentelijke riolering. U kan deze raadplegen via www.vlario.be/dossiers/bestekteksten/. Een overzicht van alle
wijzigingen vindt u terug op ons ledengedeelte onder werkgroep 5.
De komende weken en maanden zal VLARIO, ter gelegenheid van zijn events en opleidingen, dieper ingaan
op bepaalde wijzigingen. Waarom zijn deze er gekomen? Hoe moeten we er mee omgaan? Hou alvast onze
website, nieuwsbrief en sociale media in de gaten.
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OPLEIDINGEN & STUDIEDAGEN
VLARIO-DAG
22 maart 2016 - ANTWERPEN
OPLEIDING OPVOLGING BOUWDOSSIERS, AFKOPPELINGSDOSIERS,
GSV HEMELWATER EN LINK MET DE KEURING
2-daagse opleiding: 12 en 19 april 2016 - DIKSMUIDE
OPLEIDING WERFTOEZICHT
6-daagse opleiding: 12, 19 en 26 mei + 2, 9 en 16 juni 2016 - BRUSSEL
OPLEIDING KEURDER
3-daagse opleiding: 30 mei (dag 1), 1 juni (dag 2) en 6, 7 of 8 juni (dag 3) 2016 - locatie nog te bepalen
PROVINCIALE CONTACTDAGEN VLARIO
mei en juni 2016, meer info binnenkort op onze website
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Meer informatie en inschrijvingen over onze activiteiten en opleidingen via
www.vlario.be/overzicht/activiteiten/opleidingen-studiedagen

twitter.com/vlariokennis

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

facebook.com/vlariooverlegplatform

Telefoon: 03/827.51.30
Fax: 03/289.01.40
info@vlario.be
www.vlario.be

