Infobrochure voor lidmaatschap

Vlario is dé referentie in Vlaanderen die alle actoren binnen het afvalwater- en hemelwaterbeheer
samenbrengt, stimuleert en haar leden ondersteunt in hun streven naar een steeds performanter
waterbeheer.
•

VLARIO bevordert de maatschappelijke belangstelling voor het beheer van hemel- en afvalwater in
Vlaanderen.

•

VLARIO ondersteunt de rioolbeheerders in hun streven naar kwaliteit en in de toepassing van de
code van goede praktijk voor de het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen.

•

VLARIO ondersteunt de leden steden en gemeenten in hun opvolging en controle van het waterluik
van de afgeleverde omgevingsvergunningen.

•

VLARIO ondersteunt architecten en ontwerpers bij de toepassing van de regelgeving met
betrekking tot hemel- en afvalwater.

•

VLARIO benadrukt op alle niveaus in Vlaanderen de noodzaak van duurzame investeringen in het
beheer van hemel- en afvalwater.

•

VLARIO voert internationaal overleg met betrekking tot deze materie.

•

VLARIO werkt adviserend en beleidsondersteunend, zowel op gewestelijk als gemeentelijk niveau.

•

VLARIO is een autoriteit in Vlaanderen voor wat betreft het beheer van hemel- en afvalwater.

VLARIO is een ledenorganisatie. Dit betekent dat we er voor onze leden zijn, maar ook door onze leden.
Zonder de goede samenwerking met onze partners en leden die deelnemen aan onze werkgroepen kunnen
wij dit niet alleen verwezenlijken. VLARIO telt ongeveer 440 leden. Tot onze leden tellen we gemeenten,
studiebureaus, rioolbeheerders, federaties, aannemers, fabrikanten, certificatie-instellingen, …. Kortom,
iedereen die betrokken is bij het gemeentelijk waterbeheer.
Deze verscheidenheid aan betrokken actoren ligt aan de basis dat VLARIO vandaag gekend en erkend is als
het overleg- en kenniscentrum voor rioleringen in Vlaanderen en zelfs in onze buurlanden.

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij het secretariaat van VLARIO

VLARIO vzw
De Schom 124
3600 Genk

tel: 03/827.51.30
info@vlario.be

➢ Doelgroep
•

•
•
•
•

Opdrachtgevers en besluitvormers uit de Vlaamse openbare sector (Vlaamse overheid en
aanverwante instellingen, steden en gemeenten, rioolbeheerders, intercommunales,
waterbedrijven en provincies).
Opdrachtgevers en besluitvormers uit de Vlaamse privésector (studiebureaus, aannemers,
toeleveringsbedrijven, inspectiebedrijven en Aquafin,…).
Onderzoekscentra (universiteiten, onderzoeksinstellingen,…).
Architecten en ontwerpers private en openbare woningbouw
De Vlaamse bevolking

➢ Activiteiten:
• Tweemaandelijks overleg met de belangrijkste partners uit de sector in de vorm van het adviescomité
waar de actualiteit kritisch wordt besproken en waar de basis wordt gelegd voor de verdere werking
van VLARIO.
• Regelmatig overleg met het Kabinet Leefmilieu.
• Overleg met de rioolbeheerders en Vlaamse steden en gemeenten
• Organisatie van de jaarlijkse VLARIO-dag met een traditionele rioleringsmarkt.
• Organisatie van opleidingen en cursussen: werftoezicht, rioleringswerken, opmaak van bestekken,
visueel onderzoek van rioleringen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers, afkoppelingsadviseur,
keurder privé-riolering, ontwerp van rioleringen en opfriscursussen.
• Organisatie van studiedagen en workshops: provinciale contactdagen, ruimtelijke klimaatgevolgen,
Afkoppelen en Infiltratie van hemelwater, toelichtingen Standaardbestek 250, rioolonderzoek,
renoveren of vervangen van riolen, sleufloze technieken, infosessies voor architecten,…
• Organisatie keuring privéwaterafvoer: opleiding keurders, kwaliteitsborging en ontzorgen
gemeenten/rioolbeheerders via het KPR-systeem. VLARIO is geaccrediteerd door Belac voor
ISO/IEC 17020.

➢ 12 werkgroepen die elk een specifiek thema behandelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkgroep 1: Financiering van rioleringen
Werkgroep 2&3: Concept en berekening van rioleringsstelsels
Werkgroep 4: Riolering en waterzuivering landelijke gebieden
Werkgroep 5: Typebestekken en normen in samenwerking met de studiebureaus
Werkgroep 6: Kwaliteitszorg en materiaalkeuze in de rioleringssector
Werkgroep 7: Beheer van het rioleringsstelsel
Werkgroep 8: Sleufloze technieken voor gemeentelijke (riolerings)infrastructuurwerken
Werkgroep Rioolbeheerders
Werkgroep Gemeenten: de “stem” van de lokale besturen
Werkgroep Studiebureaus
Werkgroep Veiligheid
Werkgroep Projectmanagement

➢ Voordelen VLARIO-lidmaatschap:
•
•
•
•
•

•
•

U kan deelnemen aan een of meerdere werkgroep(en) naar keuze;
U krijgt u een fikse korting op onze activiteiten (congressen, opleidingen, studiedagen, …);
U kan voorstellen formuleren voor werkvergaderingen of zelf een vergadering uitwerken;
U ontvangt de Vlario-nieuwsbrief;
U kan meewerken aan een of meerdere publicaties van VLARIO zoals de Vlaamse
Rioolrenovatiecatalogus, Buismaterialenmatrix, Vademecum Afkoppelen van hemelwater, Code van
Goed Onderhoud, Richtlijnen infiltratievoorzieningen, Schadecatalogus, Vademecum
Werfproeven,...
U kan u via het secretariaat beroep doen op een netwerk van deskundigen die een antwoord op uw
vragen kunnen formuleren;
U hebt toegang tot het ledengedeelte.

TOETREDINGSFORMULIER
VLARIO
ONDERGETEKENDE (naam,voornaam): ...............................................................................................................
FUNCTIE: .............................................................................................................................................................
Handelend in de naam van de (*):
o
FEDERATIE MEER DAN 50 LEDEN
o
FEDERATIE MINDER DAN 50 LEDEN
o
PRIVE-ORGANISATIE MEER DAN 50 WERKNEMERS
o
PRIVE-ORGANISATIE MINDER DAN 50 WERKNEMERS
o
GEMEENTE/OPENBARE DIENST
o
EENMANSZAAK
NAAM FIRMA/ORGANISATIE of BESTUUR: ..........................................................................................................
Ondernemingsnummer (indien van toepassing) : ...............................................................................................
ADRES: .................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
TEL.: ...................................................................... E-MAIL: .................................................................................
wenst lid te worden van VLARIO en betaalt na ontvangst van de factuur de som (*) van:
2500 EURO:
2000 EURO:
1400 EURO:
400 EURO:
400 EURO:
200 EURO:

federatie > 50 leden
federatie < 50 leden
privé-organisatie > 50 werknemers
privé-organisatie < 50 werknemers
gemeente/openbare dienst
eenmanszaak (architect, keurder, ….)

Alle briefwisseling dienaangaande dient verzonden te worden op:
HOGERVERMELD ADRES (*)
PRIVE-ADRES (*): .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
DATUM: ................................................................ HANDTEKENING ...................................................................
(*): schrappen wat niet past

