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KEURING
PRIVÉWATERAFVOER 

ZEKER VAN WATER



De wereld kan niet zonder water.  Zowel de mens, als zijn 
bedrijf en zijn leefomgeving moeten te allen tijde beschikken 
over water van de juiste kwaliteit, op het juiste moment en in 
de juiste hoeveelheid. Dit water moet geleverd worden binnen 
de veiligheid van weldoordachte infrastructuren voor aan- en 
afvoer.

Water-link biedt die zekerheid door de productie, distributie 
en recycling van water.  Water-link ontwikkelt kennis, deelt ze 
en werkt aan intelligente oplossingen om iedereen en alles, 
altijd, veilig van water te voorzien.  Zo wil water-link iedereen 
inspireren om de kracht van water écht te benutten.

WATER-LINK
zeker van water

PROCEDURE

Voor wie is deze folder bestemd?

Gaat u bouwen of verbouwen? Komt er in uw straat een 
gescheiden rioolstelsel en moet u het afvalwater en regen-
water op privaat terrein scheiden? In al deze gevallen is een 
keuring van uw private waterafvoer noodzakelijk. In deze 
folder leest u wat deze keuring inhoudt en hoe u de keuring 
kan aanvragen..

Achtergrond
Voor een optimale werking van het rioleringsstelsel is het 
belangrijk dat de gescheiden afvoer van afvalwater en regen-
water op elk perceel correct wordt aangelegd. Daarom is een 
keuring van de private waterafvoer tegenwoordig verplicht 
bij nieuwbouw, verbouwing en wanneer in de straat een 
gescheiden riolering wordt aangelegd.

Waar vraagt u een keuring aan? 
Een keuring vraagt u aan via via onze website www.water-
link.be/keuringen of via het telefoonnummer 03 244 05 51.

Opgelet: u dient bij een telefonische aanvraag het klantnum-
mer van de factuurbetaler te vermelden.

Wanneer moet deze keuring gebeuren?
In geval van nieuwbouw of verbouwing moet de keuring 
gebeuren na de aanleg van de waterafvoer op uw perceel en 
vóór de aansluiting op de riolering.

Wanneer in de straat een gescheiden riolering wordt aange-
legd, moet de afkoppeling en keuring van de bestaande 
gebouwen gebeurd zijn voor het einde van de werken in de 
straat. 

TIP
De keuring gebeurt best wanneer de leidingen 

nog zichtbaar en toegankelijk zijn. Dan kan u, 
in geval er een “niet conform” keuringsverslag 

wordt afgeleverd, de noodzakelijke wijzigingen 
aan de installatie nog eenvoudig uitvoeren. 

Uw gemeente/stad heeft water-link aangesteld als uw 
rioolbeheerder.

Als gemeentelijke rioolbeheerder is het de taak om de riolering 
in uw gemeente/stad verder uit te bouwen, te onderhouden en 
te vernieuwen. 

Water-link heeft hiervoor een partnership aangegaan met 
Aquafin.



AANSLUITINGSVOORWAARDEN

Wat wordt er nagekeken tijdens de keuring? 
Er wordt nagekeken of de privéwaterafvoer conform is met 
de bestaande regels: 

• Correcte scheiding van afval- en regenwater

• Correcte aansluitingen van toestellen (toilet, bad,…)

• Correcte afvoer van hemelwater van verharde 
oppervlaktes

• Correcte aansluiting van de infiltratie- en 
drainagevoorzieningen

• Aanwezigheid van hemelwaterput indien verplicht 

• Aanwezigheid van septische put indien verplicht 

• Aanwezigheid van de nodige inspectievoorzieningen ter 
hoogte van de rooilijn 

• Correcte diepte en diameter van de leidingen aan de  
rooilijn.

  In volgende gevallen zal de installatie “niet 
conform” verklaard worden: 

• de aansluiting van het afvalwater is in strijd met de gel-
dende milieuvoorwaarden

• huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in de afvoer van 
hemelwater

• hemelwater wordt geloosd in de afvoer van huishoude-
lijk afvalwater

• er is geen hemelwaterput geplaatst wanneer deze ver-
plicht was

• er is geen septische put geplaatst wanneer deze verplicht 
was.

• de klant kan niet alle benodigde informatie (zie rubriek 
‘Wat moet u aan de keurder bezorgen)’  voorleggen.

Naast deze algemene regels, kunnen er nog specifieke aan-
sluitingsvoorwaarden van toepassing zijn (bv. voorwaarden 
opgenomen in een bouwcode, bouwverordening of opge-
legd in de bouw- of milieuvergunning). Wij raden aan om u bij 
het begin van de werken al grondig te informeren over deze 
aansluitingsvoorwaarden (o.m. toegestane diepte en tussen-
afstand leidingen, noodzaak septische put, ...).

Onze keurder zal nakijken of u ook aan deze aansluitingsvoor-
waarden voldoet.

Nadat u een positief keuringsattest verkregen hebt, kan uw 
aansluiting op de openbare riolering gemaakt worden. Meer 
informatie over het aanvragen van uw aansluiting vindt u in 
onze folder ‘riool- en wateraansluitingen’.

U vindt deze informatie op onze website www.water-link.be/keuringen.



Wat moet u aan de keurder bezorgen? 
Om de keuring te kunnen uitvoeren moet u volgend dossier samenstellen en aan de keurder overhandigen op het ogenblik 
van de keuring: 

• een uitvoeringsplan van de private waterafvoer, minimaal voorzien van volgende informatie: 

•     een duidelijk onderscheid tussen de leidingen voor afvalwater en hemelwater;

• alle aansluitingspunten; 

• de omgeving moet weergegeven worden tot aan de rooilijn; 

• alle toestellen en voorzieningen zoals keerkleppen, toezichtputjes, terrasafvoer, regenwaterput, septische put en 
andere dienen correct op het plan weergegeven te worden. 

• een zo volledig mogelijke lijst van aangesloten of aan te sluiten onderdelen (septische put, hemelwaterput, …)

• foto’s van de private waterafvoer en van onderdelen ervan die duidelijk aangeven hoe de riolering loopt en wat er is 
aangesloten

• de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning, indien van toepassing

• facturen van de gebruikte onderdelen (minimaal deze van de regenwaterput en septische put, indien van toepassing). 

Aanwezigheid 
U dient tijdens de keuring zelf aanwezig te zijn en u staat in voor het openen van alle toezichtdeksels op verzoek van de 
keurder.

Belangrijk
Schade die voortvloeit uit de uitvoering van de keuring maar veroorzaakt werd door een fout in de private waterafvoer is ten 
laste van de eigenaar.

Hoe vraagt u een keuring aan?
Bij voorkeur online via www.water-link.be/keuringen of telefonisch via de dienst keuringen - 03 244 05 51

Wat kost zo’n keuring?
Meer informatie over onze tarieven voor de basiskeuring vindt u op www.water-link.be./keuringen. 

Voor herkeuringen of gecombineerde keuringen gelden specifieke tarieven.

Waar kan ik een voorbeeld hiervan terugvinden?
Je vindt een voorbeeld van inventaris en synoptischplan (van elke bouwlaag) in bijlage. Dit voorbeeld is gebasseerd op een 
normaal huishoudelijke situatie. De handleiding voor aanvragers bij het invullen van de inventaris vind je op: https://www.
aquaflanders.be/public/downloads/Handleiding-inventaris-van-de-priv%C3%A9waterafvoer-2021.pdf
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Omschrijving Aanwezig Specificaties
BEWIJSSTUKKEN

Factuur Technische 
fiche Uitvoeringsplan Omgevingsvergunning Foto Geen

1. Hemelwaterput voor hergebruik Inhoud: ....................... l    Inhoud vergund: ....................... l

2. Infiltratievoorziening   Bovengronds   Ondergronds
Breedte: ............... cm      Hoogte: ............... cm      Lengte: .............. cm      Diameter: ............... cm
Inhoud:  ....................... l         Oppervlakte: ................... m²
Inhoud vergund:  ....................... l   Oppervlakte vergund: ................... m²

3. Buffervoorziening Inhoud:  ....................... l      Inhoud vergund:  ....................... l 
        Bovengronds Ondergronds

4. Verharde oppervlakte Dak: ................... m²     Groendak: ................... m²       Rietendak: ................... m² 
Terras: ................. m²       Inrit: ................... m²      Andere verharde oppervlakten: ..................... m² 

5. Zwembad Oppervlakte: ....................... m²

6. Septische put Inhoud: ....................... l   

7. IBA / KWZI Inhoud: ...................... IE 

8. KWS-afscheider

9. Vetafscheider

10. Voorbezinkput

De bewijsstukken moet u ter beschikking stellen van de keurder op moment van keuring.
Indien het een keuring nieuwbouw of herbouw betreft, dan moet u altijd de omgevingsvergunning ter beschikking stellen van de keurder.  
De ‘vergunde’ velden zijn optionele velden wanneer het geen keuring nieuwbouw of herbouw betreft.’ 

Handtekening keurder

Datum: ........................................

GEKEURDE INSTALLATIE : Adres :  ................................................................................................................................................................................. Datum : ............................................
................................................................................................................................................................................. (indien huisnummer niet gekend, perceelsnummer vermelden)

De keuring betreft een : appartementsgebouw (aantal wooneenheden: ............) eengezinswoning andere zonder omgevingsvergunning   andere met omgevingsvergunning 
open bebouwing halfopen bebouwing gesloten bebouwing   Datum aanvraag omgevingsvergunning : ................................

INVENTARIS VAN DE PRIVÉWATERAFVOER

OPMERKINGEN :

Handtekening aanvrager  

Datum: ........................................

INVENTARIS



Hebt u nog vragen?
Neem dan een kijkje op onze website of contacteer ons via www.water-link.be/contact.

SYNOPTISCH PLAN


