Voorwaarden keurder
VLARIO treedt op als keuringsinstelling van privé-riolering en is geaccrediteerd volgens ISO 17020.

Wie komt in aanmerking als kandidaat keurder?
Een keurder dient onpartijdig en zonder belangenvermenging een keuring te kunnen uitvoeren.
Daarom is het noodzakelijk dat hij bij de aanvraag tot inschrijving van de cursus “keurder voor privériolering” hiervan op de hoogte wordt gesteld; hij kan dan zijn kandidatuur nog intrekken.
Volgens het MB keuring mag een keurder niet betrokken zijn bij activiteiten die in conflict kunnen
zijn met de onafhankelijkheid van zijn oordeel en zijn integriteit met betrekking tot zijn
keuringsactiviteiten.
Er is geen vrijstelling voor kandidaat-keurders die reeds keurder privé-riolering zijn voor een andere
organisatie.

Wat zijn de vereisten om keurder te worden?
De keurder moet over volgende voorkennis beschikken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In het bezit zijn van een A2 diploma of gelijkwaardig.
De werking van rioolstelsels kennen, in al zijn mogelijke toepassingen m.b.t. privé-riolering.
Alle rioleringsonderdelen kennen en de werking van deze onderdelen.
Op de hoogte zijn van de code van praktijk m.b.t. de aanleg van rioolsystemen op
privéterrein.
Kennis hebben van begrippen zoals infiltratie, vertraagde afvoer, buffering, IBA’s,… .
Verschillende afvalwaterstromen kennen: grijs water, zwart water, drainage, DWA, RWA,… .
Kennis van de verschillende materialen en hun toepassing.
Technisch onderlegd zijn om te kunnen omgaan met de toestellen gebruikt voor het keuren.
Kunnen omgaan met een digitale webapplicatie om keuringsgegevens te registreren.
Correct volgens een aantal wettelijke bepalingen een controle uitvoeren.
Een zekere logica bezitten, om een aantal verbanden te kunnen leggen tijdens de keuring.

Welke kosten zijn verbonden aan mijn keurdercertificaat?
Om een kwalitatieve keuring mogelijk te maken, en blijvend te garanderen, is kwaliteitsborging voor
keuringen en keurders noodzakelijk. Hiervoor zijn er o.a. jaarlijkse bijscholingen voorzien voor de
keurder, waar wijzigingen van het systeem en/of van de vigerende wet- en regelgeving worden
toegelicht.
Om deze ondersteuning te bekostigen vragen wij de keurder een jaarlijkse bijdrage van € 242 (incl.
BTW). Voor de aanmaak van keuringdossiers dient men credits aan te kopen (2€ per credit per
keuring).

Hou behoud ik mijn keurdercertificaat?
Keurders met een geldig keurderscertificaatnummer dienen hun administratieve bijdragen tijdig te
betalen, de voor hen bedoelde bijscholingscursussen verplicht te volgen en een positief resultaat te
behalen bij de witnessing. Een keurder dient minimum 10 keuringen per jaar uit te voeren om
gecertificeerd te blijven.
VLARIO behoudt zich het recht voor om in het kader van de blijvende kwalificatie van de keurder
verplichte examens te organiseren. Om te slagen dient men 70% te halen. Eventuele aanvullende
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eisen of afwijkingen hierop kunnen op de beoordelingscommissie van VLARIO worden beslist en
worden genotuleerd.
In het kader van het VLARIO kwaliteitssysteem wordt de keurder onderworpen aan een witnessing
om na te gaan of de procedures en werkinstructies inzake de keuring correct worden opgevolgd.
Het is de verantwoordelijkheid van de keurder om zijn/haar contactgegevens up-to-date te houden
bij Vlario.
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