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1.

INFODAG AQUAFLANDERS 26 OKTOBER 2017

U heeft alvast 26 oktober 2017 genoteerd in uw agenda.
Zoals u kunt lezen in onze vorige nieuwsbrief hebben we onze formule gewijzigd. In plaats van een studiedag
zullen er een aantal workshops georganiseerd worden, waaronder ook de gebruikelijke infosessies voor keurders
(huishoudelijke binneninstallatie en privéwaterafvoer). De andere onderwerpen gaan over waterkwaliteit,
materialen en rationeel waterbeheer. Met dit aanbod zet AquaFlanders in op diverse korte workshops die u
informeren over de laatste nieuwigheden in het keuringsgebeuren en een vooruitblik op de toekomst van de
keuring, waterkwaliteit in uw binneninstallatie en duurzaam omspringen met water.
Ook dit jaar zal AquaFlanders er zijn met een stand, dé ontmoetingsplaats voor de keurders en technici.
PROGRAMMA
De deuren van de Aquarama-vakbeurs gaan open om 9u45.
10:00 – 10:30

Infosessie keurders privéwaterafvoer

10:45 – 11:15

Infosessie
keurders
privéwaterafvoer
en
huishoudelijke
binneninstallatie
–
gemeenschappelijke gedeelte
Infosessie
keurders
huishoudelijke
binneninstallatie

11:30 – 12:00
12:00 – 13:00

Walking lunch

13:00 – 13:30

Keuringen in Vlaanderen: een vooruitblik

13:45 – 14:15

Hoe aan de loodnorm voldoen?

14:30 – 15:00

Welke koperlegeringen voorzien in de 4MS-lijst
zijn inzetbaar in sanitaire binneninstallaties?

15:15 – 15:45

Richtlijnen
voor
het
spoelen
drinkwaterinstallaties vóór ingebruikname

Bart Vander Steene (Farys)
Voorzitter
WG
keuringen
privéwaterafvoer
Lieze
Van
Ostaeyen
(AquaFlanders)
Stafmedewerkster
Werner Provost (Vivaqua)
Voorzitter
WG
keuringen
huishoudelijke binneninstallatie
Kris Van den Belt (VMM)
Diensthoofd grondwater en lokaal
waterbeheer
Paul Bielen (Pidpa)
Voorzitter waterkwaliteit

van

Geert Van den Abeele
Zaakvoerder
SANHA
Fittings
Belgium
Stefanie Goethals (De Watergroep)
Diensthoofd kwaliteit Oost- en
West-Vlaanderen
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16:00 – 16:30

Rationeel waterbeheer: hoe kunnen gemeenten
besparen op hun waterfactuur?

16:30 – 17:30

Happy Hour

Dirk Halet (Vlakwa)
Coördinator strategie

DEELNAME
Iedereen is van harte welkom. De deelnamekosten bedragen 50 euro excl. btw ongeacht welke workshop en het
aantal workshops waarvoor u inschrijft. Deze prijs in inclusief walking lunch. Vooraf inschrijven voor elke
workshop waaraan u wenst deel te nemen is verplicht. Na inschrijving ontvangt u een factuur. Deze dient u ook te
betalen indien u niet komt opdagen.
Inschrijving gebeurt via http://www.aquarama.be/nl/tradefair/beursregistratie.

2.

VACATURE KWALITEITSBEWAKER
vzw AquaFlanders, de koepel van de Vlaamse drinkwaterbedrijven en
rioolbeheerders is bevoegd om controle uit te oefenen op de kwaliteit
van de keuring van drinkwateraansluitingen. Om ons dynamisch team
te versterken zijn we op zoek naar een voltijdse kwaliteitsbewaker.
WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?

Als kwaliteitsbewaker verricht je controles op de keuringen van
drinkwateraansluitingen over heel Vlaanderen. Hiervan worden
vakkundige en waarheidsgetrouwe verslagen opgesteld en worden
eventuele kwaliteitsverbeteringstrajecten opgestart. Je zal ook de
keurders begeleiden. Daarnaast sta je mee in voor de organisatie en het geven van opleidingen en participeer je
actief in werkgroepen.
WIE ZOEKEN WIJ?
-

Je beschikt over een bachelorsdiploma bij voorkeur in een technische richting en/of kan 3 jaar relevante
technische ervaring voorleggen.
Je beschikt over vakinhoudelijke kennis en ervaring in verband met keuringen.
Klantvriendelijkheid en zelfsturing zijn voor jou vanzelfsprekend.
Daarnaast beschik je over een gezonde dosis pragmatisme en assertiviteit naast een analytische geest.
Ondanks de grote mate van zelfstandigheid ben je ook een teamplayer. Je bent een kei in het overbrengen
van kennis en vaardigheden tijdens opleidingen.
Je deinst er niet voor terug om administratieve processen in goede banen te leiden.
Je spreekt en schrijft perfect Nederlands en beschikt over een basiskennis Frans, Engels en Duits.

WAT BIEDEN WIJ?
Een boeiende en uitdagende job, vol afwisseling en met ruimte tot verdere ontwikkeling, de tewerkstelling is te
Antwerpen.
We bieden een contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk salaris dat rekening houdt met jouw ervaring.
Daarnaast bieden we je maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen, een GSM en een
laptop.
INTERESSE?
Bezorg dan snel je kandidatuur aan Karin Voet via karin.voet@ascento.be. We verwachten je kandidatuur uiterlijk
vòòr 29 oktober 2017. Meer informatie over deze functie kan je terecht op het nummer 016 38 10 00.
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3.

WATERSCAN

Sinds 2013 zijn een aantal sociale rechten voor klanten van waterbedrijven ingeschreven in de wetgeving. Zo
heeft het waterbedrijf onder andere de verplichting om op vraag van een beschermde klant een gratis waterscan
uit te voeren. Op vraag van Vlaams minister Joke Schauvliege maakten de Vlaamse Milieumaatschappij en de
drinkwaterbedrijven afspraken om de waterscan meer ingang te doen vinden. Deze afspraken zijn opgenomen in
een afsprakenkader. Het afsprakenkader kan u raadplegen op de website van de VMM.
Wat is de waterscan?
De waterscan is een instrument dat ons wil aanzetten tot duurzamer watergebruik en tot het nemen van
waterbesparende maatregelen. Een waterscanner bekijkt onder andere:




Hoe je je watergebruik kan verbeteren
Hoe je eenvoudig kan controleren of je een lek hebt
Of er loden leidingen zijn in je woning

De waterscan dient niet om een lek op te sporen. Bij een lek moet je een loodgieter of een lekopsporingsbedrijf
contacteren.
Voor wie?
Alle klanten van een waterbedrijf kunnen een waterscan aanvragen bij dit waterbedrijf.
Gratis?
De wettelijk bepaalde groep van beschermde klanten heeft recht op een gratis waterscan. Beschermde klanten
zijn klanten die omwille van een inkomensbeperking recht hebben op een financiële tussenkomst voor
levensonderhoud of zorg. Vanaf 1 juli 2017 komen ook de volgende klantengroepen in aanmerking voor een
gratis waterscan:




Klanten die worden voorgedragen door een OCMW;
Klanten die worden voorgedragen door een CAW of een andere instelling voor schuldbemiddeling;
Klanten bij wie een gratis energiescan werd uitgevoerd en die actief een waterscan aanvragen.

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze gratis waterscan voor deze bijkomende
klantengroepen, is dat er dat er waterbesparingspotentieel moet zijn. Er is sprake van een
waterbesparingspotentieel als de klant een verbruik heeft dat hoger is dan 150 % van het gemiddelde verbruik.
Het gemiddeld jaarlijks verbruik per gezinstype vind je in de tabel hieronder.
Gemiddeld verbruik per typegezin en het verbruik van 150%
Type gezin
1 persoon
2 personen
3 personen
4 personen
5 personen

Gemiddeld verbruik per jaar
48 m³
75 m³
104 m³
127 m³
154 m³

© AquaFlanders | Desguinlei 250, 2018 Antwerpen | Tel 03 292 91 90 | info@aquaflanders.be | BTW BE 0414 299 866

150%
72 m³
113 m³
156 m³
191 m³
231 m³
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4.

WATERWEETJES

GEBRUIK LOODARME MATERIALEN DOOR DE WATERSECTOR
De Vlaamse waterbedrijven hebben op 6 juli 2017 hun goedkeuring gegeven een engagement aan te gaan om
naar loodarme legeringen te gaan bij het aanwenden van materialen in de binneninstallaties. Dit kadert in de
verdere uitwerking van het loodactieplan. Meer informatie wordt u meegedeeld op één van onze workshops op
26 oktober 2017.
EERSTE CONFERENTIE 'WATER REUSE EUROPE’
In 2016 werd ‘Water Reuse Europe’ (WRE) opgericht (www.water-reuse.eu) en een eerste conferentie gaat door
op 9 en 10 oktober 2017 te Brugge (http://www.water-reuse.eu/wreconference). Aansluitend is er een bezoek
aan de IWVA-installatie van Torreele (Koksijde) waar het effluent wordt behandeld tot infiltratiewater voor
drinkwaterproductie en aan Pepsico (Veurne).
De Watergroep en IWVA gaan samen het effluent behandelen voor intern hergebruik op de site. Zie ook een
promotionele video van het event (https://www.youtube.com/watch?v=0vEYs-ck_YI&t=5s).
Indien u interesse heeft om hieraan deel te nemen, aarzel niet om zich in te schrijven. Tevens zoeken we
sponsors
voor
dit
project.
Voor
meer
info
ga
naar
http://www.waterreuse.eu/wreconference#sponsorshipopportunities.
SLIMME WATERMETERS
Zal het jaarlijks doorgeven van je waterstanden in de toekomst verdwijnen en
automatisch gebeuren via ‘slimme meters’? Dat is zeer waarschijnlijk. De VMM heeft
een verkennend onderzoek uitgevoerd naar slimme watermeters en ze hebben
enkele aanbevelingen rond financiële impact, nieuwe regelgeving en veiligheid.
Wat zijn slimme watermeters?
Met een slimme watermeter kan de stand van de waterteller vanop afstand digitaal
en automatisch afgelezen worden, ook buiten je eigen huis of appartement.
Het is waarschijnlijk dat deze slimme watermeters de nieuwe standaard zullen
worden. Wettelijk gezien moet de watermeter om de 16 jaar herijkt (in de praktijk
meestal vernieuwd) worden. Hoogstwaarschijnlijk zullen de waterbedrijven dan meer
en meer voor meettoestellen kiezen die de nieuwe technologie bezitten.
Zijn er juridische bezwaren?
Het wettelijke kader zal mogelijk aangepast moeten worden. Het algemeen waterverkoopreglement voorziet de
mogelijkheid om met slimme watermeters te werken, maar met het oog op de bescherming van de privacy
moeten de watergegevens op hetzelfde niveau gezien worden als financiële bankgegevens. Het netwerk moet
versleuteld zijn en authenticatie zal nodig zijn om bepaalde gegevens aan een adres te koppelen, zoals bij online
bankieren of de elektronische identiteitskaart.
Wat brengt de toekomst?
Met het oog op de financiële impact voor de abonnees, zal de WaterRegulator van de VMM in de loop van 2018
een richtlijn opstellen met de minimumvereisten van een kosten-baten analyse. Die moet elk waterbedrijf dan
hanteren bij een uitrol van nieuwe meetsystemen met impact op de kosten voor drinkwatervoorziening.
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