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Hoofdstuk 1: Algemeen
Artikel 1. Terminologie
AquaFlanders: vzw die instaat voor de opleiding van de keurders huishoudelijke binneninstallatie en
privéwaterafvoer
Keurder van de huishoudelijke binneninstallatie: persoon met de erkenning keurder huishoudelijke
binneninstallatie
Keurder van de privéwaterafvoer: persoon met de erkenning keurder privéwaterafvoer
Digitaal keuringsplatform: website https://digk.aquaflanders.be waarmee men digitale keuringen kan
uitvoeren
Kandidaat-keurder: persoon die nog geen erkenning heeft van keurder maar zich hiervoor kandidaat
stelt
Erkenning: wanneer men het traject zoals beschreven in dit reglement succesvol heeft doorlopen krijgt
men een erkenning als keurder van AquaFlanders
Badgenummer: uniek nummer veld op de persoonlijke badge van de keurder
Begeleiding: het onder toezicht van een expert uitvoeren van een keuring
Toezichthouder: persoon aangesteld door AquaFlanders die toezicht houdt op het examen
Beroepscommissie: commissie die instaat om klachten betreffende een examen te behandelen
Artikel 2. Voorwerp
Dit reglement bepaalt de voorwaarden en procedures voor natuurlijke personen die een erkenning
van AquaFlanders willen verkrijgen voor het verrichten van keuringen van de huishoudelijke
binneninstallatie en/of van de privéwaterafvoer, zoals bedoeld in Ministerieel besluit betreffende de
keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer dd. 28.06.2011.
Artikel 3. Voorwaarden voor het bekomen van een erkenning
Een natuurlijke persoon die activiteiten wenst uit te voeren als keurder van de huishoudelijke
binneninstallatie of als keurder voor de privéwaterafvoer, dient over een erkenning te beschikken,
toegekend door AquaFlanders.
Men kan zich inschrijven voor het bekomen van een erkenning huishoudelijke binneninstallatie en/of
privéwaterafvoer. Per erkenning die men wilt bekomen moet men het volledige traject zoals
beschreven in dit reglement doorlopen.

Pagina 2 van 10

Om deze erkenning te kunnen verkrijgen of behouden dient de keurder volgend traject in
onderstaande volgorde te doorlopen:
•
•
•
•

Volgen van de opleiding voor keurder van huishoudelijke binneninstallatie en /of de
opleiding voor keurder van de privéwaterafvoer
Met succes het examen afleggen voor de keurder van huishoudelijke binneninstallatie en /of
het specifiek examen voor de keurder van de privéwaterafvoer
De begeleiding volgen voor de keurder van huishoudelijke binneninstallatie en /of voor de
keurder van de privéwaterafvoer
De jaarlijkse bijscholing volgen voor de keurder van huishoudelijke binneninstallatie en /of
voor de keurder van de privéwaterafvoer

en dit volgens de specificaties vermeld in dit reglement.
Personen die dit traject succesvol doorlopen, verkrijgen een erkenning voor het uitvoeren van de
betreffende keuring.

Hoofdstuk 2: Traject voor het bekomen en behouden van een erkenning als keurder
Artikel 4. Opleiding
Artikel 4.1. Algemeen
AquaFlanders organiseert op regelmatige tijdstippen een opleiding voor de keurder van huishoudelijke
binneninstallatie en voor de keurder van de privéwaterafvoer.
Deze opleidingen nemen elk één dag in beslag. Het volgen van de opleiding is verplicht om te kunnen
deelnemen aan het examen. Na het volgen van de opleiding krijgt de kandidaat-keurder een
opleidingscertificaat. Bij afwezigheid kan het verdere traject, zoals hoger beschreven, niet afgelegd
worden.
Artikel 4.2. Deelnamevoorwaarden
Conform het Ministerieel Besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie en de
privéwaterafvoer (28.06.2011) mag de keurder niet betrokken zijn bij de technische uitvoering van de
binneninstallatie en/of privéwaterafvoer.
Artikel 4.2.1 Huishoudelijke binneninstallatie
Een deelnemer aan de opleiding keurder huishoudelijke binneninstallatie mag in de ruime betekenis
van het woord niet betrokken zijn bij de technische uitvoering. Dit betekent dat de keurder de
leidingen niet mag aanleggen, tekenen of zelfs vennoot zijn van een bedrijf dat sanitaire installaties
verkoopt.
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U of uw bedrijf voldoet niet aan deze voorwaarden als u deze activiteiten uitvoert en / of zijn
opgenomen in de statuten van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.
De deelnemer verklaart schriftelijk en op eer bij de inschrijving aan deze voorwaarde te voldoen. Deze
voorwaarde staat ook in de intentieovereenkomst die ondertekend wordt tijdens het examen. De
intentieverklaring is raadpleegbaar op de website van AquaFlanders en opvraagbaar bij AquaFlanders.
Artikel 4.2.2. Privéwaterafvoer
Een deelnemer aan de opleiding keurder mag niet betrokken zijn bij de technische uitvoering van de
privéwaterafvoer wat betekent dat een keurder zelf geen riolering op privédomein of
aannemerswerken mag uitvoeren. Wel mag men de plannen tekenen of instaan voor de opvolging.
Onder ‘technische uitvoering’ wordt hier dus verstaan het fysiek aanleggen van de privéwaterafvoer.
Indien een keurder ook afkoppelingsadviseur is mag men zijn eigen werk niet keuren.
U of uw bedrijf voldoet niet aan deze voorwaarden als u deze activiteiten uitvoert en / of zijn
opgenomen in de statuten van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.
De deelnemer verklaart schriftelijk en op eer bij de inschrijving aan deze voorwaarde te voldoen. Deze
voorwaarde staat ook in de intentieovereenkomst die ondertekend wordt tijdens het examen. De
intentieverklaring is raadpleegbaar op de website van AquaFlanders en opvraagbaar bij AquaFlanders.
Artikel 5. Examen
Artikel 5.1. Algemeen
AquaFlanders richt op regelmatige tijdstippen een examen in voor de keurder van huishoudelijke
binneninstallatie en voor de keurder van de privéwaterafvoer. De examenmomenten worden geruime
tijd op voorhand gecommuniceerd.
Na het volgen van de respectievelijke opleiding heeft de kandidaat-keurder toegang tot maximum 2
examenmomenten. Deze examenmomenten moeten benut worden in een periode van 3 maanden na
het volgen van de opleiding op de door AquaFlanders voorgestelde datums.
Artikel 5.2. Examenrichtlijnen en slaagvoorwaarden
Het examen bestaat uit twee delen: een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte. Het examen
staat in totaal op 30 punten, waarvan 10 punten op het schriftelijk gedeelte en 20 punten op het
mondeling gedeelte.
Richtlijnen:
•
•

Gsm afzetten, het gebruik van uw smartphone of andere geluidsdragers is tijdens de test niet
toegelaten en geeft onmiddellijk aanleiding tot diskwalificatie.
Indien u wenst kan u kladpapier vragen. U dient deze mee af te geven, maar enkel het
antwoord dat u op het formulier hebt aangeduid/genoteerd is van tel.
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•
•

Praten of contact met derden tijdens de test is niet toegelaten en geeft onmiddellijke
aanleiding tot diskwalificatie
U heeft maximum 1u30 om het schriftelijk examen af te leggen.

Het examen staat onder toezicht van een toezichthouder die aangesteld is door AquaFlanders. De
toezichthouder is belast met het toezicht op de naleving van de examenrichtlijnen en is bevoegd om
de in de richtlijnen vermelde maatregelen autonoom uit te vaardigen.
De volgorde van de deelname aan het mondelinge examen wordt bepaald door de volgorde van
afgeven van het schriftelijk examen.
Het mondeling examen vindt plaats voor een jury. Deze jury bestaat uit twee personen waarvan
minimum 1 expert die aangesteld wordt door AquaFlanders. Zij bepalen voor elke kandidaat op
autonome wijze het resultaat van het mondelinge examen en motiveren dit in een verslag dat bewaard
wordt bij AquaFlanders.
Om te slagen dient de kandidaat-keurder minstens 70% te behalen (21/30) op het totaal en een
minimum van 50% op zowel het schriftelijk (5/10) als het mondeling (10/20).
Artikel 5.3. Resultaat
Het resultaat wordt per e-mail bezorgd aan de kandidaat-keurder en, indien van toepassing, aan de
verantwoordelijke. Indien de kandidaat-keurder geslaagd is ontvangt men een badge met een uniek
badgenummer.
Artikel 5.4. Inzage en klacht
Als kandidaat-keurder heeft u recht op inzage van uw examen op het kantoor van AquaFlanders. Het
examen wordt niet per post of per e-mail overgemaakt aan de kandidaat-keurder. Het examen mag
niet gedupliceerd worden. U kan beroep aantekenen tegen uw resultaten. Een beroepscommissie zal
beoordelen of uw klacht gegrond is.
De beroepscommissie wordt samengesteld uit:
•
•
•

Eén van de betrokken juryleden
Een expert die niet betrokken was bij het examen
Een vertegenwoordiger van AquaFlanders

Artikel 5.5. Afwezigheid
Afwezigheid op het examen wordt gezien als een benut examenmoment. Een afwezigheidsattest
wordt niet aanvaard. Er wordt geen ad hoc jury samengeroepen indien de kandidaat-keurder op één
van de vastgelegde examenmomenten niet aanwezig kan zijn.
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Artikel 6. Herkansing
Artikel 6.1. Algemeen
Indien de kandidaat-keurder niet geslaagd is voor het examen of het eerste examen heeft gemist, heeft
men recht op een herkansing. De vraag voor herkansing moet schriftelijk gesteld worden aan
AquaFlanders uiterlijk 10 werkdagen nadat het resultaat van het eerste examen per e-mail werd
bekendgemaakt. Kandidaat-keurders die niet ingeschreven zijn voor de herkansing kunnen niet
deelnemen.
Artikel 6.2. Afwezigheid
Afwezigheid op de herkansing wordt gezien als een benut examenmoment. Een afwezigheidsattest
wordt niet aanvaard. Er wordt geen ad hoc jury samengeroepen indien de kandidaat-keurder op één
van de vastgelegde examenmomenten niet aanwezig kan zijn.
Artikel 7. Begeleiding
De keurder heeft, na het slagen voor het examen, 9 maanden de tijd om een begeleiding te doorlopen.
In tussentijd is de keurder al erkend om keuringen uit te voeren. De begeleiding is een onderdeel van
het opleidingstraject. Bij het niet volgen van de begeleiding wordt de erkenning stopgezet en kan men
bijgevolg niet meer keuren.
De procedure van de begeleiding kan u opvragen bij AquaFlanders of downloaden op het extranet voor
keurders.
Artikel 8. Bijscholing
Artikel 8.1. Algemeen
AquaFlanders organiseert op regelmatige tijdstippen en minstens één keer per jaar een bijscholing
voor keurders.
Alle keurders zijn verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen. Het volgen van de bijscholing is een
voorwaarde voor het kunnen verlengen van de erkenning (met een periode van een jaar). Bij het niet
volgen van de bijscholing wordt de erkenning stopgezet.
Artikel 8.2. Afwezigheid
Mits geldig doktersattest (bv. langdurige ziekte) kan de keurder uitzonderlijk 1 jaar de bijscholing
overslaan op voorwaarde dat de keurder het voorafgaand jaar een verplichte bijscholing heeft gevolgd.

Pagina 6 van 10

Hoofdstuk 3: Digitaal keuren
Artikel 9. Toegang
Nadat de kandidaat-keurder het volledige traject, zoals beschreven in hoofdstuk 2 met uitzondering
van de begeleiding en bijscholing succesvol heeft doorlopen, ontvangt deze een login voor het digitaal
keuringsplatform na inschrijving.
De keurder kan zich inschrijven voor het digitaal keuren via een inschrijvingsmodule op het extranet
voor keurders.
Wanneer de erkenning van de keurder verloopt, wordt de toegang tot het digitaal keuringsplatform
ingetrokken.
Artikel 10. Verplichting digitaal keuren
Het digitaal keuren is verplicht sinds 1 juli 2018. Er worden geen papieren attesten meer aanvaard.

Hoofdstuk 4: Erkenning
Artikel 11. Geldigheid erkenning
De keurder ontvangt een tijdelijke erkenning door middel van een tijdelijke badge met uniek
badgenummer na het slagen van het examen. Na het volgen van de begeleiding ontvangt de keurder
een definitieve erkenning die geldig is tot 31/12 van het daaropvolgende jaar. Deze erkenning kan
jaarlijks verlengd worden mits het volgen van een bijscholing.
Artikel 12. Jaarlijkse vergoeding
Keurders betalen jaarlijks een vergoeding. Keurders die deze vergoeding niet betalen conform de
betalingsvoorwaarden verliezen hun erkenning. Er wordt een jaarlijkse vergoeding betaald per
badgenummer.
Artikel 13. Tweede badgenummer aanvragen
Keurders kunnen een tweede badgenummer aanvragen. Hiervoor wordt een administratieve
vergoeding aangerekend. De keurder krijgt dan een tweede badge en dus badgenummer. De
procedure kwaliteitsborging is per keurder en niet per badgenummer. Indien een keurder bij
AquaFlanders gekend is als werknemer, moet er een schrijven zijn van de werkgever dat de keurder
een 2de badge mag aanvragen.
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Artikel 14. Overdracht badgenummer naar een andere keuringsorganisatie
Voor keurders die overgaan naar een andere keuringsorganisatie geldt de volgende procedure: (1)
bevestiging van ‘vorige’ verantwoordelijke/werkgever dat de keurder niet meer werkzaam is voor de
keuringsorganisatie en (2) opsturen ‘oude’ keurdersbadge.
De keurder behoudt zijn nummer en krijgt een nieuwe badge op naam van zijn nieuwe
keuringsorganisatie. Er wordt hiervoor een administratieve vergoeding aangerekend. AquaFlanders
gaat ervan uit dat dat de bedrijven op de hoogte zijn van het overnemen van de keurderserkenning.
Indien de jaarlijkse vergoeding al betaald was dient deze niet nog eens betaald te worden, het
badgenummer blijft immers behouden.
Artikel 15. Erkenning stopzetten
Een keurder kan te allen tijde zijn erkenning opzeggen via een schrijven waarbij zijn/haar
keurdersbadge is toegevoegd. Openstaande schulden moeten nog vereffend worden. Er worden geen
digitale keuringsattesten terugbetaald noch wordt de vaste vergoeding pro rata terugbetaald.
Artikel 16. Erkenning heropstarten
Men kan vragen om zijn erkenning opnieuw op te starten. Hiervoor gelden volgende regels:




Indien er tussen het jaar van stopzetting en het jaar dat men de eerstvolgende bijscholing kan
volgen 3 jaar of minder is, kan de keurder opnieuw zijn erkenning bekomen door opnieuw een
bijscholing te volgen. De keurder komt in het traject van verhoogde opvolging
kwaliteitsborging.
Indien er tussen het jaar van stopzetting en het jaar dat men de eerstvolgende bijscholing kan
volgen meer dan 4 jaar is dient men het volledige opleidingstraject opnieuw te doorlopen om
opnieuw keurder te kunnen worden.

Hoofdstuk 5: Administratieve voorwaarden
Artikel 17. Inschrijving
Een inschrijving van een kandidaat-keurder is pas officieel als de inschrijving verlopen is via de
inschrijvingsmodule op de website van AquaFlanders en alle gevraagde gegevens en documenten zijn
bezorgd aan AquaFlanders.
Artikel 18. Tarieven
Artikel 18.1 Huishoudelijke binneninstallatie
De tarieven voor de opleiding huishoudelijke binneninstallatie voor 2018 zijn als volgt:
•
•

Opleiding en examen: 555,00 EUR (excl. btw)
Herkansing: 325,00 EUR (excl. btw)
Pagina 8 van 10

•
•
•

Begeleiding: 200,00 EUR (excl. btw)
Jaarlijkse vergoeding: 200,00 EUR (excl. btw)
Administratieve vergoeding: 50,00 EUR (excl. btw)

De jaarlijkse vergoeding wordt pro rata gefactureerd na het slagen voor het examen.
AquaFlanders behoudt zich het recht om de tarieven jaarlijks te herzien.
Artikel 18.2. Privéwaterafvoer
De tarieven voor de opleiding privéwaterafvoer voor 2018 zijn als volgt:
•

•
•
•
•

Opleiding en examen: 565,00 EUR (excl. btw)
Keurders die gecertificeerd zijn door Vlario betalen voor de opleiding en screening slechts
415,00 EUR exclusief btw indien zij kiezen om vrijgesteld te worden van het theoretisch
gedeelte van de opleiding.
Herkansing: 325,00 EUR (excl. btw)
Begeleiding: 200,00 EUR (excl. btw)
Jaarlijkse vergoeding: 200,00 EUR (excl. btw)
Administratieve vergoeding: 50,00 EUR (excl. btw)

De jaarlijkse vergoeding wordt pro rata gefactureerd na het slagen voor het examen.
AquaFlanders behoudt zich het recht om de tarieven jaarlijks te herzien.
Artikel 19. Algemene verkoopsvoorwaarden
De algemene verkoopsvoorwaarden van AquaFlanders zijn terug te vinden op de website van
AquaFlanders (http://aquaflanders.be/algemene-verkoopsvoorwaarden.aspx).
Bij het niet tijdig betalen van facturen behoudt AquaFlanders zich het richt om de toegang tot het
digitaal keuringsplatform van de keurder te blokkeren totdat de facturen vereffend zijn.
Artikel 20. Betalingsvoorwaarden
De factuur voor de opleiding (incl. examen) en herkansing dient respectievelijk voorafgaand aan de
opleiding of herkansing voldaan te zijn. Deelnemers die geen betalingsbewijs kunnen voorleggen,
worden niet toegelaten tot de opleiding of herkansing.
Men kan kosteloos de opleiding of herkansing annuleren tot 10 werkdagen voorafgaand aan de
opleiding of herkansing. Bij geen annulatie of annulatie minder dan 10 werkdagen voor de aanvang
van de opleiding of herkansing is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
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Hoofdstuk 6: Informatie
Artikel 21. Extranet voor keurders
Nadat het slagen voor het examen of herkansing ontvangt de keurder een login voor het extranet voor
keurders. Op dit extranet vindt men alle informatie voor keurders (cursus, begeleidingen,
contactgegevens, …). Via dit extranet dient men zich ook in te schrijven voor het digitaal keuren.
Artikel 22. Cursus, handleiding en richtlijnen
AquaFlanders stuurt regelmatig een nieuwsbrief uit naar alle keurders waarin alle recente wijzigingen
worden opgesomd. Samen met de nieuwsbrief wordt er een nieuwe versie van de cursus en/of
handleiding op het extranet voor keurders geplaatst. De keurder wordt geacht deze nieuwsbrief te
lezen en steeds op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen in de cursus en handleidingen.

Hoofdstuk 7: Kwaliteitsborging
Artikel 23. Procedure kwaliteitsborging
Op het extranet voor keurders vindt men de recentste versie van de procedure kwaliteitsborging
keurders terug. AquaFlanders behoudt zich het recht om deze versie te herzien.
U kan de recentste versie van de procedure opvragen bij AquaFlanders.

Hoofdstuk 8: Gegevensverwerking
Artikel 24. Persoonsgegevens
De contactgegevens van de organisatie of zelfstandige keurder worden op de website van
AquaFlanders gepubliceerd zodat klanten een keurder kunnen contacteren. Indien u dit niet wenst kan
u met een eenvoudig verzoek aan AquaFlanders uw gegevens laten verwijderen van de website.
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