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24 MEI 2002. — Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder :

1˚ abonnee : elke persoon die een recht van eigendom, vruchtgebruik, opstal of enig zakelijk recht geniet op het
op het openbaar waterdistributienetwerk aangesloten of aan te sluiten onroerend goed;

2˚ distributiegebied : gebied waarin door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk via leidingen
van het openbaar waterdistributienetwerk, aan abonnees water bestemd voor menselijke consumptie of tweede-
circuitwater wordt geleverd;

3˚ exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk : de gemeente, de gemeentelijke regie, de intercommunale,
de Vlaamse openbare instelling en alle andere exploitanten die een openbaar waterdistributienetwerk via leidingen
beheren;

4˚ grens tussen het openbaar of privaat waterdistributienetwerk en het huishoudelijk leidingnet : de grens tussen
het openbaar of privaat waterdistributienetwerk en het huishoudelijk leidingnet bevindt zich stroomafwaarts
onmiddellijk na de watermeter of, indien een gedeelte van het leidingnet voor de watermeter eigendom is van de
abonnee, op het punt waar het eigendomsrecht van de abonnee op het leidingnet aanvangt;

5˚ grondwater : al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct
contact met de bodem of de ondergrond staat;

6˚ grondwaterwinning : zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen
inzake het grondwaterbeheer;

7˚ huishoudelijk leidingnet : de kranen en de leidingen, fittingen en toestellen die geı̈nstalleerd worden tussen de
kranen die gewoonlijk aangewend worden voor menselijke consumptie en het openbaar of privaat waterdistributie-
netwerk en die niet vallen onder de overeenkomstig artikel 6 vastgestelde verantwoordelijkheid van de waterleveran-
cier;

8˚ inrichting : de plaatsen waar oppervlaktewater, grondwater of ander water onttrokken, opgestuwd, opgeslagen
of behandeld wordt tot water bestemd voor menselijke consumptie, ongeacht de herkomst van het water, en de
plaatsen waar water bestemd voor menselijke consumptie in het openbaar of privaat waterdistributienetwerk verdeeld
wordt;

9˚ leveringsgebied : een geografisch afgebakend gebied waarbinnen het water bestemd voor menselijke
consumptie afkomstig is uit een of enkele bronnen waarbinnen het water kan worden geacht van vrijwel uniforme
kwaliteit te zijn;

10˚ openbare dienstverplichting : verplichting die betrekking heeft op sociaal-economische, ecologische en
technische aspecten van de voorziening van water bestemd voor menselijke aanwending;

11˚ publieke gebouwen : plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, waar het publiek van water bestemd voor
menselijke consumptie wordt voorzien, onder andere waar :

a) al dan niet tegen betaling, aan het publiek diensten worden verstrekt, met inbegrip van plaatsen waar
voedingsmiddelen of dranken ter consumptie aangeboden worden;

b) zieken of bejaarden worden opgevangen en verzorgd;

c) preventieve of curatieve gezondheidszorgen worden verstrekt;

d) kinderen of jongeren tot en met schoolgaande leeftijd worden opgevangen, gehuisvest of verzorgd

e) onderwijs en/of beroepsopleiding worden verstrekt

f) vertoningen plaatsvinden;

g) tentoonstellingen worden georganiseerd;

h) sport wordt beoefend;
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12˚ technische hulpmiddelen : chemische producten of fysische hulpmiddelen of alle materialen die deels of geheel
aangewend worden bij de bereiding van water bestemd voor menselijke consumptie;

13˚ titularis van een private waterwinning : de persoon die een private waterwinning voor water bestemd voor
menselijke consumptie in eigendom heeft;

14˚ tweedecircuitwater : hemelwater, grondwater, oppervlaktewater en gerecupereerd afvalwater dat niet bestemd
is voor menselijke consumptie en apparatuur bevoorraadt voor bijvoorbeeld besproeien van tuinen, WC, wasmachine
of reinigen van vloeren of voor industriële of agrarische toepassingen;

15˚ verbruiker : de persoon die over het water bestemd voor menselijke consumptie beschikt in een onroerend goed
of in een publiek gebouw;

16˚ water bestemd voor menselijke aanwending het water bestemd voor menselijke consumptie, tweedecircuit-
water en al het water dat aangewend wordt voor huishoudelijke, agrarische of industriële toepassingen, ongeacht de
herkomst van dat water;

17˚ water bestemd voor menselijke consumptie : al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor
drinken, koken, voedselberei ding of andere huishoudelijke doeleinden, ongeacht de herkomst en ongeacht of het water
wordt geleverd via een waterdistributienetwerk of via een private waterwinning, uit een tankschip of tankauto, of in
flessen of verpakkingen, met uitzondering van :

a) natuurlijk mineraalwater dat dusdanig is erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 februari 1999
betreffende natuurlijk mineraalwater en bronwater;

b) water dat een geneesmiddel is;

18˚ waterleverancier : hetzij de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, hetzij de titularis van een
private waterwinning die verbruikers of anderen die water bestemd voor menselijke aanwending gebruiken,
bevoorraadt zonder een openbaar waterdistributienetwerk te gebruiken.

Art. 3. § 1. Dit decreet beoogt een duurzame watervoorziening en een duurzaam watergebruik.

§ 2. Een duurzame watervoorziening, met inbegrip van de winning, opvang, behandeling en distributie van water
bestemd voor menselijke aanwending, en een duurzaam watergebruik hebben als doel de bescherming van het milieu,
waarbij de bescherming van de volksgezondheid door het verzekeren van de levering van een optimale hoeveelheid
water bestemd voor menselijke aanwending van een geschikte kwaliteit prioritair is en waarbij rekening gehouden
wordt met sociale en economische aspecten.

§ 3. Van het toepassingsgebied van dit decreet wordt uitgesloten :

1˚ al het water bestemd voor menselijke consumptie dat in een levensmiddelenbedrijf wordt aangewend voor de
vervaardiging, de behandeling, de conservering of het in handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde
producten of stoffen en dat niet geleverd wordt via een waterdistributienetwerk of dat een verwerking of behandeling
in het bedrijf ondergaat;

2˚ al het water bestemd voor menselijke consumptie dat geleverd wordt in flessen of verpakkingen in het kader
van een commerciële activiteit;

3˚ al het water bestemd voor menselijke consumptie dat in een levensmiddelenbedrijf via een tankschip of
tankauto voor de vervaardiging, de behandeling, de conservering of het in handel brengen van voor menselijke
consumptie bestemde producten of stoffen wordt geleverd.

HOOFDSTUK II. — Bepalingen inzake kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke aanwending

Art. 4. § 1. De Vlaamse regering kan met betrekking tot de waterproductie en watervoorziening een technische
reglementering inzake de kwaliteit en de levering van het water bestemd voor menselijke consumptie en een technische
reglementering met betrekking tot het gebruik en de levering van tweedecircuitwater vaststellen.

De kwaliteitseisen van het water bestemd voor menselijke consumptie kunnen onder meer worden uitgedrukt in
parameterwaarden. Tweedecircuitwater moet stromen in een afzonderlijk circuit, afgescheiden van het huishoudelijk
leidingnet van water bestemd voor menselijke consumptie. Op plaatsen binnenshuis waar water bestemd voor
menselijke consumptie kan worden aangewend, mag er geen afname mogelijk zijn van tweedecircuitwater dat zou
kunnen worden aangewend als water bestemd voor menselijke consumptie, tenzij de nodige voorzorgen genomen
werden.

§ 2. De Vlaamse regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot :

1˚ het huishoudelijk leidingnet, de systemen voor winning, opvang, behandeling en afvoer van tweedecircuitwater
en het leidingnet voor tweedecircuitwater en de inspectie van deze leidingnetten en systemen, met inbegrip van een
verplichte keuring voorafgaand aan de ingebruikname ervan en bij belangrijke wijzigingen;

2˚ de waterwinningen en de kwaliteit van het water dat gebruikt wordt als water bestemd voor menselijke
consumptie, ongeacht de herkomst en ongeacht de behandeling ervan.

§ 3. De Vlaamse regering stelt nadere regels vast over de te nemen herstelmaatregelen en beperkingen van het
gebruik voor het geval het water bestemd voor menselijke consumptie dat geleverd wordt, niet voldoet aan de
kwaliteitseisen.

§ 4. De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot :

1˚ de inlichtingen die aan het publiek moeten worden verstrekt;

2˚ de gevallen waarvan de waterleverancier de bevoegde diensten van de Vlaamse regering op de hoogte moet
houden en van informatie moet voorzien;

3˚ de gevallen waarin de bevoegde diensten van de Vlaamse regering advies verstrekken of inwinnen.

De bevoegde diensten van de Vlaamse regering kunnen met het oog op het opmaken van hun verslagen alle
informatie en gegevens die beschikbaar zijn bij de waterleveranciers, opvragen.
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Art. 5. § 1. De Vlaamse regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot de aansluiting van woningen op
het openbaar waterdistributienetwerk door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk in zijn
distributiegebied of met betrekking tot mogelijke alternatieven voor de aansluiting van een woning.

De Vlaamse regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot het aansluitrecht, de uitzonderingen hierop en
de tariefstructuren voor water bestemd voor menselijke consumptie dat geleverd wordt door de exploitant van een
openbaar waterdistributienetwerk.

§ 2. Bij afwezigheid van een watermeter plaatst de waterleverancier een watermeter bij nieuwe aansluitingen of bij
herstellingen aan het waterdistributienetwerk ter hoogte van de bestaande aansluitingen.

Bij afwezigheid van een watermeter wordt de grens tussen het openbaar of privaat waterdistributienetwerk en het
huishoudelijk leidingnet contractueel of reglementair bepaald tot op het moment dat een watermeter geplaatst wordt.

Onverminderd het eerste lid, plaatst de waterleverancier, bij afwezigheid van een watermeter, uiterlijk op
31 december 2007 een watermeter ter hoogte van de bestaande aansluitingen.

§ 3. De Vlaamse regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot het leveren van een gratis hoeveelheid
water bestemd voor menselijke consumptie door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk in zijn
distributiegebied.

HOOFDSTUK III. — Bepalingen met betrekking tot de plaats waar aan de kwaliteitseisen moet worden voldaan
en met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de waterleverancier

Art. 6. § 1. De Vlaamse regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de
waterleverancier voor de kwaliteit van het water bestemd voor menselijke consumptie.

§ 2. Voor water bestemd voor menselijke consumptie, moet door de waterleverancier aan de kwaliteitseisen
worden voldaan op het punt binnen een perceel of gebouw waar het water uit de kranen komt die gewoonlijk worden
aangewend voor water bestemd voor menselijke consumptie.

Wanneer het niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het water bestemd voor menselijke consumptie te wijten is
aan het huishoudelijk leidingnet of het onderhoud daarvan, wordt de waterleverancier, behalve in publieke gebouwen
en voorzover de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geı̈nformeerd over de kwaliteit van het water
bestemd voor menselijke consumptie en over de mogelijke herstelmaatregelen, geacht te hebben voldaan aan de
verplichtingen die hiervoor worden vastgesteld door de Vlaamse regering. De eigenaar of de abonnee voert in dat geval
de herstelmaatregelen uit aan het huishoudelijk leidingnet zodat het water bestemd voor menselijke consumptie
voldoet aan de kwaliteitseisen. De waterleverancier neemt hiernaast de door de Vlaamse regering vast te stellen
maatregelen wanneer er een risico bestaat dat het water niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Indien de waterleverancier
de eigenaar of de abonnee heeft geı̈nformeerd, dient in voorkomend geval de eigenaar de abonnee en de abonnee de
eigenaar te informeren over het niet voldoen aan de kwaliteitseisen, de mogelijke herstelmaatregelen en de uitgevoerde
herstelmaatregelen.

Indien in een publiek gebouw het water bestemd voor menselijke consumptie niet voldoet aan de kwaliteitseisen,
moet de waterleverancier de eigenaar, de abonnee en de bevoegde diensten van de Vlaamse regering inlichten. De
eigenaar of de abonnee voert in dat geval de herstelmaatregelen uit aan het huishoudelijk leidingnet zodat het water
bestemd voor menselijke consumptie voldoet aan de kwaliteitseisen.

§ 3. Voor water bestemd voor menselijke consumptie dat geleverd wordt uit een tankschip of tankauto, wordt door
de waterleverancier aan de kwaliteitseisen voldaan op het punt waar het uit het tankschip of de tankauto komt.

Voor water bestemd voor menselijke consumptie dat in het kader van een niet-commerciële activiteit wordt
geleverd in flessen of verpakkingen, wordt door de waterleverancier aan de kwaliteitseisen voldaan op het punt
waarop de flessen of verpakkingen worden gevuld.

Voor water bestemd voor menselijke consumptie dat aangewend wordt in een levensmiddelenbedrijf voor de
vervaardiging, de behandeling, de conservering of het in handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde
producten of stoffen en dat geleverd wordt via een waterdistributienetwerk en geen verwerking of behandeling in het
bedrijf ondergaat, wordt door de waterleverancier aan de kwaliteitseisen voldaan op het punt waar het in het bedrijf
wordt aangewend.

HOOFDSTUK IV. — Bepalingen met betrekking tot de controle van water bestemd voor menselijke aanwending

Art. 7. § 1. De controle van het water aan de kranen die gewoonlijk worden aangewend voor water bestemd voor
menselijke consumptie door de verbruiker, van het huishoudelijk leidingnet en van de watermeter, wordt toevertrouwd
aan de waterleverancier.

§ 2. De waterleverancier en de in § 3 bedoelde controleambtenaren hebben het recht de woning en publieke
gebouwen te bezoeken tussen achtentwintig uur met het oog op de in § 1 bedoelde controles en met het oog op de
inventarisatietaken bij de abonnees met betrekking tot de opvang, het gebruik, de afvoer en de zuivering van
hemelwater, grondwater, oppervlaktewater en gerecupereerd afvalwater, inclusief de hiervoor aangewende infrastruc-
tuur.

Als toegang tot de woning of het publieke gebouw wordt geweigerd, brengt de waterleverancier de in 3 bedoelde
controleambtenaren hiervan op de hoogte. De controleambtenaren voeren in dit geval de in § 1 bedoelde controles uit.

§ 3. De bevoegde diensten van de Vlaamse regering kunnen te allen tijde de in § 1 bedoelde controles en de
in § 2, eerste lid, bedoelde inventarisatietaken uitvoeren. De Vlaamse regering wijst de daartoe bevoegde
controleambtenaren aan. De controleambtenaren dienen zich steeds te legitimeren.

Het ambt van controleambtenaar is onverenigbaar met het in artikel 17, § 1, bedoelde ambt van toezichthoudende
ambtenaar.

De controles kunnen door de waterleverancier of de bevoegde diensten van de Vlaamse regering toevertrouwd
worden aan door de Vlaamse regering erkende organen.

Indien de controleambtenaren, de waterleverancier en de door de Vlaamse regering erkende organen inbreuken
vaststellen op dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, brengen zij de in artikel 17, § 1, bedoelde toezichthoudende
ambtenaren hiervan op de hoogte. De Vlaamse regering stelt nadere regels vast met betrekking tot de inbreuken
waarvan de toezichthoudende ambtenaren op de hoogte moeten worden gebracht.
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§ 4. De Vlaamse regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot :

1˚ de controle, waaronder de te analyseren parameters, de plaatsen van monsterneming, de minimumfrequentie
van monsterneming en analyse, de specificaties voor de analyse van parameters, en de controleprogramma’s;

2˚ het opstellen van controleprogramma’s voor water bestemd voor menselijke consumptie dat geleverd wordt in
publieke gebouwen.

HOOFDSTUK V. — Beheers- en beleidsinstrumenten

Afdeling 1. — Openbare dienstverplichtingen

Art. 8. § 1. De Vlaamse regering legt aan de waterleverancier openbare dienstverplichtingen op, die betrekking
kunnen hebben op :

1˚ de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het openbaar waterdistributienetwerk en van de
inrichtingen;

2˚ het bevorderen van duurzaam watergebruik bij de abonnee en de verbruikers, waarbij actieprogramma’s en
sensibilisatiecampagnes naar de diverse doelgroepen gevoerd worden;

3˚ het nemen van maatregelen van sociale aard, waarbij rekening gehouden wordt met het decreet van
20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water;

4˚ de dienstverlening aan de klant verzekeren, waarbij servicegaranties geboden worden;

5˚ het in acht nemen van milieuzorg bij de winning, de behandeling en de distributie van water bestemd voor
menselijke consumptie en van tweedecircuitwater, gebaseerd op de beste beschikbare technieken;

6˚ het instellen van een aansluitrecht en het toepassen van de tariefstructuren voor water bestemd voor menselijke
consumptie dat geleverd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, waarbij :

a) rekening gehouden wordt met de in 3˚ bedoelde maatregelen van sociale aard;

b) duurzaam watergebruik bevorderd wordt;

7˚ het bezorgen van het overeenkomstig artikel 16 vastgestelde algemeen en bijzonder waterverkoopreglement aan
elke abonnee;

8˚ het streven naar zo laag mogelijke kostprijzen, onder afweging van de kosten en baten, die voortvloeien uit de
realisering van de overige openbare dienstverplichtingen;

9˚ het leveren van een gratis hoeveelheid water bestemd voor menselijke consumptie door de exploitanten van een
openbaar waterdistributienetwerk.

§ 2. De Vlaamse regering kan, na consultatie van de reguleringsinstantie :

1˚ andere openbare dienstverplichtingen opleggen dan die bepaald in § 1;

2˚ nadere regels bepalen met betrekking tot de in § 1 en § 2, 1˚, bedoelde openbare dienstverplichtingen;

3˚ specifieke maatregelen of programma’s opleggen aan de waterleverancier met betrekking tot de uitvoering van
de in § 1 en § 2, 1˚, bedoelde openbare dienstverplichtingen;

4˚ nadere regels bepalen met betrekking tot de vergoeding voor de waterleveranciers voor de uitvoering van
opgelegde taken die niet tot de kerntaken van de waterleverancier behoren.

Afdeling 2. — Reguleringsinstantie

Onderafdeling. — Oprichting

Art. 9. § 1. Binnen het jaar na de inwerkingtreding van dit decreet wordt een instelling van openbaar nut met
rechtspersoonlijkheid opgericht. Deze instelling draagt als naam ″reguleringsinstantie″.

§ 2. De Vlaamse regering bepaalt de vestigingsplaats van de zetel.

Onderafdeling 2. — Bestuur en werking

Art. 10. § 1. De reguleringsinstantie wordt geleid door een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter en
drie beheerders. Zij worden aangesteld door de Vlaamse regering.

§ 2. De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels voor de aanwerving en de aanstelling van de leden van het
dagelijks bestuur van de reguleringsinstantie, inclusief de duur van het mandaat.

De leden van het dagelijks bestuur mogen geen andere functies vervullen die de onafhankelijkheid en de
objectiviteit waarmee ze hun mandaat uitoefenen, kunnen belemmeren. De Vlaamse regering bepaalt de onverenig-
baarheden met het mandaat van de leden van het dagelijks bestuur en de regels die van toepassing zijn op
belangenconflicten.

§ 3. De voorzitter zit de vergaderingen van het dagelijks bestuur voor dat besluiten neemt bij meerderheid. De
voorzitter heeft een doorslaggevende stem bij staking van stemmen. Eventuele minderheidsstandpunten van de leden
van het dagelijks bestuur kunnen aan de voorstellen, evaluaties en adviezen worden toegevoegd.

§ 4. De voorzitter vertegenwoordigt de reguleringsinstantie in rechte.
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Art. 11. § 1. De Vlaamse regering bepaalt het administratief en geldelijk statuut van het personeel en stelt de
personeelsformatie van de reguleringsinstantie vast.

§ 2. Het dagelijks bestuur kan eveneens personen op contractuele basis aanwerven om :

1˚ in uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voorzien. Het betreft ofwel in de tijd beperkte acties ofwel
een buitengewone toename van het werk;

2˚ de ambtenaren te vervangen die hun betrekking niet of slechts deeltijds bekleden, onverminderd de
mogelijkheid om een statutair personeelslid door een ander statutair personeelslid te vervangen;

3˚ bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen na voorafgaand akkoord van de Vlaamse regering.

§ 3. De leden van het dagelijks bestuur en de personeelsleden van de reguleringsinstantie zijn gebonden door het
beroepsgeheim. Zij mogen de vertrouwelijke gegevens die hen ter kennis zijn gekomen op grond van hun functie bij
de reguleringsinstantie aan niemand bekendmaken, behalve wanneer zij worden opgeroepen om in rechte te getuigen
en onverminderd de uitwisseling van informatie met de bevoegde instanties van de andere gewesten en lidstaten van
de Europese Unie, die uitdrukkelijk bepaald of toegestaan zijn door verordeningen of richtlijnen, vastgesteld door de
instellingen van de Europese Unie.

Onderafdeling 3. — Doel en opdrachten

Art. 12. § 1. De reguleringsinstantie heeft als opdracht te inventariseren, te evalueren, te adviseren en te
rapporteren over alle aangelegenheden met betrekking tot water bestemd voor menselijke aanwending.

§ 2. De reguleringsinstantie geeft, binnen de haar overeenkomstig § 1 toegewezen opdracht, advies over en legt
voorstellen voor aan de Vlaamse regering met betrekking tot :

1˚ passende en doelmatige mechanismen voor de harmonisering, transparantie, functiescheiding en regulering met
betrekking tot de productie, de invoer, de doorvoer, de levering, de tarieven en het gebruik van water bestemd voor
menselijke aanwending, geleverd door exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk;

2˚ de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen;

3˚ de investeringsplanningen in de waterdistributienetwerken, in de productie en in de invoer en doorvoer van
water bestemd voor menselijke aanwending door de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk;

4˚ het in artikel 16, § 1, bedoelde algemeen waterverkoopreglement;

5˚ de kostenstructuur, de boekhouding en de daaraan gekoppelde maatstafconcurrentie van de exploitanten van
een openbaar waterdistributienetwerk;

6˚ de invoering van een normstelsel voor duurzaam watergebruik.

§ 3. De reguleringsinstantie vergelijkt door middel van onder meer de kostenstructuur, de boekhouding en de
daaraan gekoppelde maatstafconcurrentie, zoals vastgesteld in § 7, eerste lid, de prestaties en de efficiëntie van de
exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk.

§ 4. De reguleringsinstantie voert op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse regering studies uit in verband
met de opdrachten zoals bedoeld in § 1 en § 2.

§ 5. De reguleringsinstantie inventariseert, evalueert en rapporteert jaarlijks vanaf het jaar na haar oprichting aan
de Vlaamse regering over onder meer :

1˚ de toepassing van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen;

2˚ het in artikel 16, § 1, bedoelde algemeen waterverkoopreglement;

3˚ de in § 2, 5˚, en § 3 bedoelde maatstafconcurrentie van de exploitanten van een openbaar waterdistributienet-
werk.

§ 6. De reguleringsinstantie voert alle andere taken uit die haar door decreten, besluiten, reglementen en
beslissingen van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van de levering van het water bestemd voor menselijke
aanwending worden toevertrouwd.

§ 7. De Vlaamse regering stelt nadere regels vast met betrekking tot de kostenstructuur, de boekhouding en de
daaraan gekoppelde maatstafconcurrentie van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk.

De Vlaamse regering kan de opdrachten van de reguleringsinstantie nader omschrijven.

Art. 13. § 1. De diensten van de Vlaamse regering, de administratieve overheden van het Vlaamse Gewest die
onderworpen zijn aan het bestuurlijk toezicht van het Vlaamse Gewest, en de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
instellingen en personen die belast zijn met taken van openbaar nut, zijn ertoe gehouden de gevraagde gegevens en
inlichtingen met betrekking tot de in artikel 12 beschreven opdrachten aan de reguleringsinstantie te verschaffen in de
vorm die, na consultatie, door de reguleringsinstantie wordt vastgesteld. Alle gegevens, verworven in het kader van
opdrachten uitgaande van overheidsinstellingen, moeten gratis ter beschikking worden gesteld. Voor de overige
gegevens kan, indien dat zo overeengekomen wordt, een vergoeding worden betaald.

§ 2. De waterleverancier moet de gevraagde gegevens en inlichtingen met betrekking tot de in artikel 12
beschreven opdrachten gratis aan de reguleringsinstantie verschaffen. De vorm en het tijdstip van die gegevensover-
dracht worden, na consultatie van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, door de regulerings-
instantie vastgesteld.

Onderafdeling 4. — Financiële middelen

Art. 14. De reguleringsinstantie beschikt over een dotatie die jaarlijks wordt ingeschreven op de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap.

De Vlaamse regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot de financiële middelen ten behoeve van de
reguleringsinstantie.
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Onderafdeling 5. — Toezicht

Art. 15. § 1. De reguleringsinstantie staat onder toezicht van de Vlaamse regering. Het toezicht wordt uitgeoefend
door een regeringscommissaris die wordt benoemd en ontslagen door de Vlaamse regering. Het Vlaamse Gewest
draagt de kosten, verbonden aan de uitoefening van zijn ambt.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot dit toezicht.

§ 2. De regeringscommissaris kan op elk ogenblik inzage nemen van alle documenten en geschriften van de
reguleringsinstantie. Hij kan van de voorzitter, de beheerders en de personeelsleden alle inlichtingen en ophelderingen
vorderen, en alle verificaties verrichten, die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn mandaat.

§ 3. Ieder jaar stelt de regeringscommissaris een evaluatieverslag op ten behoeve van de Vlaamse regering over de
activiteiten van de reguleringsinstantie. Dit evaluatieverslag wordt voor 30 juni bezorgd aan de Vlaamse regering.

§ 4. De reguleringsinstantie brengt jaarlijks voor 30 mei van het volgende jaar verslag uit aan de Vlaamse regering
over haar werkzaamheden. Dit verslag wordt jaarlijks, samen met het evaluatieverslag van de regeringscommissaris,
voor 30 juli meegedeeld aan het Vlaams Parlement, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Milieu- en
Natuurraad van Vlaanderen.

Afdeling 3. — Waterverkoopreglement

Art. 16. § 1. De Vlaamse regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot de inhoud, het vaststellen en het
wijzigen van het algemeen en bijzonder waterverkoopreglement tussen de exploitanten van een openbaar
waterdistributienetwerk en de abonnee.

Binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van het decreet, stelt de Vlaamse regering, na consultatie van de
exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, het algemeen waterverkoopreglement vast.

Het algemeen waterverkoopreglement bevat ten minste de volgende bepalingen :

1˚ het bepaalde in artikel 7, § 1 tot en met § 3, met betrekking tot de controle door de waterleverancier, de bevoegde
diensten van de Vlaamse regering of door de Vlaamse regering erkende organen van het water aan de kranen die
gewoonlijk worden aangewend voor water bestemd voor menselijke consumptie, van het huishoudelijk leidingnet en
van de watermeter en met betrekking tot dein artikel 7, § 2, eerste lid, bedoelde inventarisatietaken;

2˚ het bepaalde in artikel 6, § 2, met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de waterleverancier, de eigenaar
en de abonnee;

3˚ de herstelmaatregelen die overeenkomstig artikel 4, § 3, door de Vlaamse regering worden bepaald en de
herstelmaatregelen die betrekking hebben op de overschrijding van de parameterwaarden die te wijten is aan het
huishoudelijk leidingnet of het onderhoud daarvan.

De Vlaamse regering kan voormelde lijst aanvullen.

§ 2. Het door de Vlaamse regering goedgekeurde algemeen waterverkoopreglement kan door de exploitanten van
een openbaar waterdistributienetwerk worden aangevuld met een bijzonder waterverkoopreglement, voorzover dat
niet strijdig is met het algemeen waterverkoopreglement en met de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbe-
sluiten. De Vlaamse regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot het opstellen en de goedkeuring van het
bijzonder waterverkoopreglement.

§ 3. De Vlaamse regering stelt nadere regels vast met betrekking tot de communicatie van het algemeen en
bijzonder waterverkoopreglement aan de abonnee.

HOOFDSTUK VI. — Toezicht, dwang- en veiligheidsmaatregelen

Art. 17. § 1. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, houden de door de
Vlaamse regering aangewezen ambtenaren toezicht op de toepassing van dit decreet, met uitzondering van
artikelen 9, 10, 11, § 1 en § 2, 12, 13, § 1, 14 en 15, en hun uitvoeringsbesluiten.

§ 2. De in § 1 bedoelde toezichthoudende ambtenaren kunnen bij de uitoefening van hun ambt :

1˚ elk onderzoek instellen, elke controle uitoefenen en alle inlichtingen inwinnen die nodig zijn voor de uitoefening
van het toezicht;

2˚ alle personen ondervragen over feiten die voor de uitoefening van het toezicht relevant zijn;

3˚ de bijstand van de federale politie vorderen.

De toezichthoudende ambtenaren dienen zich steeds te legitimeren.

Binnen de bevoegdheden die hun overeenkomstig § 1 zijn toegewezen, kunnen de toezichthoudende ambtenaren
mondelinge of schriftelijke raadgevingen, aanmaningen en bevelen geven. Ze kunnen ook de termijn vastleggen
waarbinnen de voorschriften moeten worden nagekomen.

Wanneer de toezichthoudende ambtenaren mondelinge raadgevingen, aanmaningen of bevelen hebben gegeven,
dan dienen die binnen vijf werkdagen, bij ter post aangetekende brief, te worden bevestigd door de Vlaamse regering.

§ 3. De toezichthoudende ambtenaren hebben voor de uitoefening van hun ambt, te allen tijde, zonder
voorafgaande verwittiging, toegang tot de inrichtingen.

§ 4. Zij stellen de inbreuken op dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten vast door middel van processen-verbaal die
bewijswaarde hebben tot het tegendeel bewezen is en die onmiddellijk worden bezorgd aan de procureur des Konings.
Een afschrift van het proces-verbaal wordt bij ter post aangetekende brief ter kennis gebracht van de overtreder binnen
vijf werkdagen na de vaststelling van de overtreding.
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§ 5. Wanneer de toezichthoudende ambtenaren vaststellen dat de waterleverancier water bestemd voor menselijke
consumptie levert dat niet voldoet aan de overeenkomstig artikel 4, § 1, en zijn uitvoeringsbesluiten vastgestelde
kwaliteitseisen of dat de waterleverancier de overeenkomstig artikel 4, § 3, en zijn uitvoeringsbesluiten vastgestelde
herstelmaatregelen en beperkingen van het gebruik niet neemt, kunnen de toezichthoudende ambtenaren, wanneer de
waterleverancier weigert gevolg te geven aan de in § 2, derde lid, bedoelde raadgevingen, aanmaningen en bevelen :

1˚ mondeling en ter plaatse de stopzetting bevelen van de levering van water bestemd voor menselijke consumptie
binnen de termijn die zij bepalen of;

2˚ de nodige maatregelen ambtshalve uitvoeren of doen uitvoeren; de uitvoering van deze maatregelen geschiedt
op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.

Wanneer de toezichthoudende ambtenaren vaststellen dat de eigenaar of de abonnee de overeenkomstig artikel 6,
§ 2, tweede en derde lid, en zijn uitvoeringsbesluiten vastgestelde herstelmaatregelen aan het huishoudelijk leidingnet
niet uitvoert, kunnen de toezichthoudende ambtenaren, indien de eigenaar of de abonnee weigert gevolg te geven aan
de overeenkomstig § 2, derde lid, gegeven raadgevingen, aanmaningen en bevelen :

1˚ de onderbreking bevelen van de levering van water bestemd voor menselijke consumptie binnen de termijn die
zij bepalen of;

2˚ de nodige maatregelen ambtshalve uitvoeren of doen uitvoeren; de uitvoering van deze maatregelen geschiedt
op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.

Naast de in het eerste en tweede lid bedoelde gevallen, kunnen de toezichthoudende ambtenaren in geval van
gevaar voor de volksgezondheid de stopzetting of de onderbreking bevelen van de levering van water bestemd voor
menselijke consumptie.

Indien binnen de gestelde termijn geen gevolg gegeven wordt aan de bevelen tot stopzetting of onderbreking,
kunnen de toezichthoudende ambtenaren de nodige maatregelen ambtshalve uitvoeren of doen uitvoeren. De
uitvoering van deze maatregelen geschiedt op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.

§ 6. De bevelen tot stopzetting of onderbreking van de levering zoals bedoeld in § 5, worden binnen vijf
werkdagen, bij ter post aangetekende brief, ter kennis gebracht van de overtreder en van de waterleverancier.

Een afschrift van het bevel tot stopzetting of onderbreking van de levering wordt onverwijld gezonden aan de
Vlaamse regering.

§ 7. De waterleverancier, de eigenaar, de abonnee en de verbruiker kunnen beroep indienen bij de Vlaamse
regering tegen de in § 2, derde lid, bedoelde raadgevingen, aanmaningen en bevelen en de in § 5 bedoelde bevelen tot
stopzetting of onderbreking van de levering. Het beroep schorst de beslissingen niet. Binnen een termijn van twee
weken wordt over het beroep uitspraak gedaan.

De Vlaamse regering regelt de modaliteiten en de termijnen van het beroep.

HOOFDSTUK VII. — Strafbepalingen

Art. 18. De volgende personen worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een
geldboete van 100 euro tot 15.000 euro of met een van deze straffen alleen :

1˚ de waterleverancier die water bestemd voor menselijke consumptie levert dat niet voldoet aan de
kwaliteitseisen, met name bij niet-naleving van artikel 4, § 1, en zijn uitvoeringsbesluiten;

2˚ de waterleverancier die de vastgestelde herstelmaatregelen of beperkingen van het gebruik niet neemt, met
name bij niet-naleving van artikel 4, § 3, en zijn uitvoeringsbesluiten;

3˚ de eigenaar of de abonnee die de herstelmaatregelen aan het huishoudelijk leidingnet niet uitvoert of die de
informatieverplichting daaromtrent niet naleeft, met name bij niet-naleving van artikel 6, § 2, tweede en derde lid, en
zijn uitvoeringsbesluiten.

Art. 19. De volgende personen worden gestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie maanden en
met een geldboete van 100 euro tot 2.000 euro of met een van deze straffen alleen :

1˚ degene die niet toestemt in of zich verzet tegen de bezoeken, de controles, de inspecties, het toezicht of de
monsternemingen, verricht door de overeenkomstig artikel 17, § 1, door de Vlaamse regering aangewezen
toezichthoudende ambtenaren die gemachtigd zijn om overtredingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten op te
sporen en vast te stellen;

2˚ de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of de titularis van de aansluiting of zijn afgevaardigde
die de verplichtingen met betrekking tot de levering van een gratis hoeveelheid water bestemd voor menselijke
consumptie niet naleeft, met name bij niet-naleving van artikel 5, § 3, en zijn uitvoeringsbesluiten;

3˚ de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk die de verplichtingen met betrekking tot de aansluiting
op het openbaar waterdistributienetwerk niet naleeft, met name bij niet-naleving van artikel 5, § 1, en zijn
uitvoeringsbesluiten;

4˚ de waterleverancier die de overeenkomstig artikel 8 en zijn uitvoeringsbesluiten opgelegde openbare
dienstverplichtingen niet naleeft;

5˚ de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk die de overeenkomstig artikel 16 en zijn uitvoerings-
besluiten opgelegde verplichtingen met betrekking tot het waterverkoopreglement niet naleeft.

Art. 20. De leden van het dagelijks bestuur en de personeelsleden van de reguleringsinstantie die de
overeenkomstig artikel 11, § 3, opgelegde verplichtingen met betrekking tot het beroepsgeheim niet naleven, worden
gestraft met de straffen, bepaald door artikel 458 van het Strafwetboek.

Art. 21. In geval van herhaling binnen twee jaar na de jongste veroordeling, mogen de in artikelen 18 en 19
vermelde straffen worden verdubbeld.
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HOOFDSTUK VIII. — Administratieve geldboetes

Art. 22. § 1. Voor iedere inbreuk op :

1˚ de overeenkomstig artikel 7, § 1 en § 4, en zijn uitvoeringsbesluiten opgelegde controleverplichtingen, wordt een
administratieve geldboete opgelegd van 750 euro;

2˚ de overeenkomstig artikel 4, § 4, eerste lid, 2˚ en 3˚, en tweede lid, en zijn uitvoeringsbesluiten opgelegde
verplichtingen om de bevoegde diensten van de Vlaamse regering in te lichten en informatie te leveren, wordt een
administratieve geldboete opgelegd van 750 euro;

3˚ de overeenkomstig artikel 4, § 4, eerste lid, 1˚, en zijn uitvoeringsbesluiten opgelegde verplichtingen om de
verbruikers in te lichten of van informatie te voorzien, wordt een administratieve geldboete opgelegd van 375 euro;

4˚ de overeenkomstig artikel 13, § 2, en zijn uitvoeringsbesluiten opgelegde verplichtingen om de reguleringsin-
stantie van informatie te voorzien, wordt een administratieve geldboete opgelegd van 375 euro;

5˚ de overeenkomstig artikel 5, § 2, en zijn uitvoeringsbesluiten opgelegde verplichtingen om een watermeter te
plaatsen, wordt een administratieve geldboete opgelegd van 125 euro per niet geplaatste watermeter.

§ 2. De administratieve geldboete wordt opgelegd door de door de Vlaamse regering aangewezen ambtenaren.

§ 3. De overtreder wordt van het voornemen om een administratieve geldboete op te leggen in kennis gesteld bij
ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst.

Deze kennisgeving vermeldt het bedrag van de administratieve geldboete en ook de dag, de plaats en het uur
waarop een hoorzitting wordt gehouden waar de overtreder zal worden gehoord.

§ 4. Na de hoorzitting nemen de door de Vlaamse regering aangewezen ambtenaren, andere dan die bedoeld in
§ 2, de zaak onmiddellijk in beraad. De beslissing wordt met redenen omkleed. De ambtenaren delen de beslissing mee
aan de overtreder binnen tien dagen na de hoorzitting, bij ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst.

§ 5. De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de in § 3, tweede lid, bedoelde hoorzitting
en met betrekking tot de betaling van de administratieve geldboete.

Indien de overtreder in gebreke blijft bij het betalen van de administratieve geldboete, wordt de geldboete bij
dwangbevel ingevorderd. De Vlaamse regering wijst de ambtenaren aan die gelast zijn dwangbevelen te geven en
uitvoerbaar te verklaren. Die dwangbevelen worden betekend bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling.

§ 6. De vordering tot voldoening van de administratieve geldboete verjaart na verloop van vijf jaar, te rekenen
vanaf de dag waarop ze is ontstaan.

De verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden, bepaald in artikel 2244 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK IX. — Slotbepalingen

Art. 23. Voor het Vlaamse Gewest wordt de wet van 14 augustus 1933 betreffende de bescherming van
drinkwaters opgeheven, met uitzondering van artikel 1bis, § 3 en § 4, die worden opgeheven op het ogenblik van de
inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse regering, genomen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van dit decreet.

Art. 24. Dit decreet treedt in werking op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 24 mei 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,
V. DUA

Nota

(1) Zitting 2001-2002.
Stukken. — Ontwerp van decreet, 1045 - Nr. 1 + Errata. — Amendementen, 1045 - Nr. 2. — Verslag, 1045 - Nr. 3.

Amendementen, 1045 - Nr. 4. —Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1045 - Nr. 5.
Handelingen. — Bespreking en aanneming : vergaderingen van 8 mei 2002.
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TRADUCTION
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2002/35862]F. 2002 — 2587

24 MAI 2002. — Décret relatif aux eaux destinées à l’utilisation humaine (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. — Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

1˚ abonné : toute personne titulaire d’un droit de propriété, d’usufruit, de superficie ou d’un droit réel sur un
immeuble raccordé ou à raccorder au réseau public de distribution d’eau;

2˚ zone de distribution : la zone dans laquelle des eaux destinées à la consommation humaine ou des eaux de
deuxième circuit sont distribuées aux abonnés par l’exploitant d’un réseau public de distribution d’eau via les
canalisations du réseau public de distribution d’eau;

3˚ exploitant d’un réseau public de distribution d’eau : la commune, la régie communale, l’intercommunale,
l’organisme public flamand et tous autres exploitants qui gèrent un réseau public de distribution d’eau par
canalisations;

4˚ frontière entre le réseau de distribution d’eau public ou privé et le réseau de canalisations domestique : la limite
entre le réseau de distribution d’eau public ou privé et le réseau de canalisations domestique se trouve immédiatement
en aval du compteur ou, si une partie du réseau de canalisations avant le compteur appartient à l’abonné, au point où
le droit de propriété de l’abonné au réseau de canalisations prend effet;

5˚ eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface terrestre dans la zone saturée et qui sont en contact
direct avec le sol ou le sous-sol;

6˚ prise d’eau souterraine : la prise, telle que visée à l’article 2 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures
en matière de gestion des eaux souterraines;

7˚ réseau de canalisations domestique : les robinets et les canalisations, les raccords et les dispositifs installés entre
les robinets normalement destinés à la consommation humaine et le réseau de distribution d’eau public ou privé et qui
ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d’eau, conformément à l’article 6;

8˚ installation : les lieux où les eaux de surface, les eaux souterraines ou d’autres eaux sont prélevées, pompées,
stockées ou traitées à des fins de consommation humaine, quelle que soit leur origine, et les lieux où les eaux destinées
à la consommation humaine sont distribuées via le réseau de distribution d’eau public ou privé;

9˚ zone de fourniture : zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine
proviennent d’une ou de plusieurs sources à l’intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu
près conforme;

10˚ obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques et techniques de
l’alimentation en eau destinée à l’utilisation humaine;

11˚ édifices publics : les lieux accessibles au public, où ce dernier est approvisionné en eaux destinées à la
consommation humaine, entres autres où :

a) des services payants ou non sont fournis au public, y compris les lieux où des denrées alimentaires ou des
boissons sont offerts à la consommation;

b) des malades ou des personnes âgées sont accueillis et soignés;

c) des soins de santé préventifs ou curatifs sont délivrés;

d) des enfants ou des jeunes jusqu’à l’âge scolaire sont accueillis, hébergés ou soignés;

e) un enseignement et/ou une formation professionnelle sont dispensés;

f) des représentations ont lieu;

g) des expositions sont organisées;

h) des sports sont pratiqués;

12˚ aides techniques : produits chimiques ou aides physiques ou tous matériaux utilisés en tout ou en partie pour
préparer les eaux destinées à la consommation humaine;

13˚ titulaire d’une prise d’eau privée : la personne à laquelle appartient une prise d’eau privée dont les eaux sont
destinées à la consommation humaine;

14˚ eaux de deuxième circuit : les eaux pluviales, les eaux souterraines, les eaux de surface et les eaux usées
récupérées qui ne sont pas destinées à la consommation humaine et alimentent l’équipement pour l’arrosage de jardins,
le nettoyage des sols, des applications industrielles ou agricoles, les W.-C., les machines à laver;

15˚ consommateur : la personne qui dispose des eaux destinées à la consommation humaine dans un immeuble ou
un édifice public;

16˚ eaux destinées à l’utilisation humaine : les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux de deuxième
circuit et toutes les eaux servant à des applications domestiques, agricoles ou industrielles, quelle que soit leur origine;

17˚ eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en l’état, soit après traitement, destinées à la
boisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments ou à d’autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et
qu’elles soient fournies par un réseau public de distribution d’eau par canalisations ou à partir d’une prise d’eau privée,
à partir d’un camion-citerne ou un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l’exception :

a) des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l’arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux
minérales naturelles et les eaux de source;

b) les eau médicinales;
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18˚ fournisseur d’eau : soit l’exploitant d’un réseau public de distribution d’eau, soit le titulaire de l’autorisation
de prise d’eau privée qui permet d’alimenter les consommateurs ou d’autres utilisant des eaux destinées à l’utilisation
humaine, sans passer par un réseau public de distribution d’eau.

Art. 3. § 1er. Le présent décret vise un approvisionnement en eau durable et une utilisation durable d’eau.

§ 2. Un approvisionnement en eau durable, y compris la prise, le captage, le traitement et la distribution des eaux
destinées à l’utilisation humaine et une utilisation durable d’eau ont pour but la protection de l’environnement, la
protection de la santé publique étant prioritaire par un approvisionnement garanti d’eaux destinées à l’utilisation
humaine de qualité appropriée et tenant compte des aspects sociaux et économiques.

§ 3. Sont exclues du champ d’application du présent décret :

1˚ toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisées dans une entreprise alimentaire pour la
fabrication, le traitement, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la
consommation humaine et qui ne sont pas fournies par un réseau de distribution d’eau ou qui subissent une
transformation ou un traitement dans l’entreprise;

2˚ toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont livrées en bouteilles ou en conteneurs dans le
cadre d’une activité commerciale;

3˚ toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies dans une entreprise alimentaire à partir
d’un bateau-citerne ou d’un camion-citerne pour la fabrication, le traitement, la conservation ou la commercialisation
de produits ou de substances destinés à la consommation humaine.

CHAPITRE II. — Dispositions en matière de qualité et de fourniture d’eaux destinées à l’utilisation humaine

Art. 4. § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter en matière de production d’eau et d’approvisionnement en
eau une réglementation technique relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et une
réglementation technique concernant l’utilisation et la fourniture d’eaux de deuxième circuit.

Les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine peuvent entre autres être exprimées en
valeurs paramétriques.

Les eaux de deuxième circuit doivent circuler dans un circuit distinct, séparé du réseau de canalisations
domestique pour eaux destinées à la consommation humaine. Aux endroits à l’intérieur des immeubles où des eaux
destinées à la consommation humaine peuvent être utilisées, aucun prélèvement d’eaux de deuxième circuit
susceptibles d’être utilisées en tant qu’eaux destinées à la consommation humaine n’est autorisé, à moins que les
précautions nécessaires ne soient prises.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant :

1˚ le réseau de canalisations domestique, les systèmes de prise, de captage, de traitement et d’écoulement des eaux
de deuxième circuit et le réseau de canalisations pour eaux de deuxième circuit et l’inspection de ces réseaux de
canalisations et systèmes, y compris un contrôle obligatoire préalablement à leur entrée en service et en cas de
modifications importantes;

2˚ les prises d’eau et la qualité des eaux utilisées comme eaux destinées à la consommation humaine, quelle que
soit leur origine et leur traitement.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des mesures correctives à prendre et des restrictions de
l’utilisation au cas où les eaux destinées à la consommation humaine fournies ne seraient pas conformes aux exigences
de qualité.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant :

1˚ les informations à fournir au public;

2˚ les cas à signaler et les informations y afférentes à fournir par le fournisseur d’eau aux services compétents du
Gouvernement flamand;

3˚ les cas dans lesquels les services compétents du Gouvernement flamand recueillent ou émettent des avis.

En vue de l’établissement de leurs rapports, les services compétents du Gouvernement flamand peuvent réclamer
au fournisseur d’eau la communication de tous renseignements ou informations disponibles.

Art. 5. § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant le raccordement des habitations au
réseau public de distribution d’eau par l’exploitant d’un réseau public de distribution d’eau dans sa zone de
distribution ou concernant d’éventuelles alternatives pour le raccordement d’une habitation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant le droit de raccordement, les exceptions en la
matière et les structures tarifaires en matière d’eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies par
l’exploitant d’un réseau public de distribution d’eau.

§ 2. En l’absence de compteur d’eau, le fournisseur d’eau installe un compteur d’eau, en cas de nouveaux
raccordements ou en cas de réparations au réseau de distribution d’eau, au niveau des raccordements existants.

En l’absence de compteur d’eau, la frontière entre le réseau de distribution d’eau public ou privé et le réseau de
canalisations domestique, est fixée contractuellement ou règlementairement, jusqu’au moment de l’installation d’un
compteur d’eau.

Sans préjudice du premier alinéa, le fournisseur d’eau installe, en l’absence d’un compteur d’eau, au plus tard le
31 décembre 2007, un compteur d’eau au niveau des raccordements existants.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la fourniture d’une quantité d’eau gratuite
destinée à la consommation humaine par l’exploitant d’un réseau public de distribution d’eau dans sa zone de
distribution.
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CHAPITRE III. — Dispositions concernant l’endroit où les exigences de qualité doivent être satisfaites
et la responsabilité du fournisseur

Art. 6. § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la responsabilité du fournisseur
d’eau en matière de qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

§ 2. Pour les eaux destinées à la consommation humaine, le fournisseur d’eau doit satisfaire aux exigences de
qualité au point où, à l’intérieur d’une parcelle ou d’un immeuble où elles sortent des robinets qui sont normalement
utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine.

Lorsque le non-respect des exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine est dû au réseau
de canalisations domestique ou à son entretien, le fournisseur d’eau est réputé avoir satisfait aux obligations arrêtées
à cet effet par le Gouvernement flamand, sauf dans des édifices publics et dans la mesure où le fournisseur d’eau a
informé le propriétaire ou l’abonné sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et sur les éventuelles
mesures correctives.

Le propriétaire ou l’abonné effectue dans ce cas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique, de
sorte que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de qualité. Le fournisseur d’eau
prend en outre les mesures que le Gouvernement flamand fixe s’il y a danger de non-conformité des eaux aux exigences
de qualité. Si le fournisseur d’eau a informé le propriétaire ou l’abonné, le propriétaire devra informer l’abonné et
vice-versa, sur le non-respect des exigences de qualité, les éventuelles mesures correctives et les mesures correctives
entreprises.

Si dans un édifice public, les eaux destinées à la consommation humaine, ne répondent pas aux exigences de
qualité, le fournisseur d’eau doit informer le propriétaire, l’abonné et les services compétents du Gouvernement
flamand. Le propriétaire ou l’abonné effectue dans ce cas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique,
de sorte que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de qualité.

§ 3. Pour les eaux destinées à la consommation humaine, qui sont fournies à partir d’un bateau-citerne ou d’un
camion-citerne, le fournisseur d’eau respecte les exigences de qualité au point où elles sortent du bateau-citerne ou du
camion-citerne.

Pour les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies en bouteilles ou en conteneurs dans le cadre
d’une activité non commerciale, le fournisseur d’eau respecte les exigences de qualité au point où les bouteilles ou
conteneurs sont remplis.

Pour les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisées dans une entreprise alimentaire pour la
fabrication, le traitement, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la
consommation humaine et qui sont fournies par un réseau de distribution d’eau ou qui ne subissent aucune
transformation ou traitement dans l’entreprise, le fournisseur d’eau respecte les exigences de qualité au point où elles
sont utilisées dans l’entreprise.

CHAPITRE IV. — Dispositions relatives au contrôle des eaux destinées à l’utilisation humaine

Art. 7. § 1er. Le contrôle des eaux au niveau des robinets qui sont normalement utilisés par le consommateur pour
les eaux destinées à la consommation humaine, du réseau de canalisations domestique et du compteur d’eau, est confié
au fournisseur d’eau.

§ 2. Le fournisseur d’eau et les fonctionnaires de contrôle visés au § 3, ont le droit de visiter l’habitation et les
édifices publics entre huit et vingt heures afin d’effectuer les contrôles visés au § 1er et l’inventoriage auprès des abonnés
de données concernant le recueillement, l’utilisation, l’évacuation et l’épuration des eaux pluviales, eaux souterraines,
eaux de surface et eaux usées récupérées, y compris l’infrastructure y affectée.

Si l’accès à l’habitation ou l’édifice public est refusé, le fournisseur d’eau en informe les fonctionnaires de contrôle
visés au § 3. Ces derniers effectuent dans ce cas les contrôles visés au § 1er.

§ 3. Les services compétents du Gouvernement flamand peuvent, à tout moment, effectuer les contrôles, visés au
§ 1er, et l’inventoriage, visé au § 2. Le Gouvernement flamand désigne à cet effet les fonctionnaires de contrôle
compétents. Ces derniers doivent toujours se légitimer.

La fonction de fonctionnaire de contrôle est incompatible avec celle du fonctionnaire de surveillance, visé à
l’article 17, § 1er.

Les contrôles peuvent être confiés aux organes agréés par le Gouvernement flamand, par le fournisseur d’eau ou
les services compétents du Gouvernement flamand.

Si les fonctionnaires de contrôle, le fournisseur d’eau et les organes agréés par le Gouvernement flamand,
constatent des infractions au présent décret et ses arrêtés d’exécution, ils en informent les fonctionnaires de
surveillance, visés à l’article 17, § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les infractions
desquelles les fonctionnaires de surveillance doivent être informées.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant :

1˚ le contrôle, en ce compris les paramètres à analyser, les points d’échantillonnage, la fréquence minimum
d’échantillonnage et d’analyse, les spécifications de l’analyse des paramètres et les programmes de contrôle;

2˚ l’établissement de programmes de contrôle pour les eaux destinées à la consommation humaine qui sont
fournies dans des édifices publics.

CHAPITRE V. — Instruments gestionnels et politiques

Section 1er. — Obligations de service public

Art. 8. § 1er. Le Gouvernement flamand impose au fournisseur d’eau des obligations de service public qui visent
à :

1˚ exploiter, entretenir et développer le réseau public de distribution d’eau et les installations;

2˚ encourager une utilisation durable d’eau par les abonnés et les consommateurs, impliquant des programmes
d’action et des campagnes de sensibilisation à l’encontre des divers groupes cibles;

3˚ prendre des mesures d’ordre social, dans le respect du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture
minimale d’électricité, de gaz et d’eau;

4˚ assurer des services au client, des garanties étant offertes en la matière;

5˚ assurer la protection de l’environnement lors du captage, traitement et distribution des eaux destinées à la
consommation humaine et des eaux de deuxième circuit, basée sur les meilleures techniques disponibles;
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6˚ instaurer un droit de raccordement et appliquer des structures tarifaires pour les eaux destinées à la
consommation humaine qui sont fournies par l’exploitant d’un réseau public de distribution d’eau :

a) en tenant compte des mesures d’ordre social, visées au 3˚;

b) en encourageant une utilisation d’eau durable;

7˚ faire parvenir à tout abonné, le règlement de vente d’eau général et particulier, établi conformément à
l’article 16;

8˚ s’efforcer à appliquer des prix de revient aussi bas que possible, eu égard aux coûts et bénéfices, qui découlent
de la réalisation des autres obligations de service public;

9˚ fournir une quantité d’eau gratuite, destinée à la consommation humaine, par les exploitants d’un réseau public
de distribution d’eau;

§ 2. Le Gouvernement flamand peut, après consultation de l’autorité de régulation :

1˚ imposer d’autres obligations de service public que celles citées au § 1er;

2˚ arrêter les modalités relatives aux obligations de service public, visées aux §§ 1er et 2;

3˚ imposer des mesures ou programmes spécifiques au fournisseur d’eau en matière d’exécution des obligations
de service public, visées aux § 1er et au § 2, 1˚;

4˚ arrêter les modalités en matière d’indemnisation des fournisseurs d’eau pour l’accomplissement des tâches
imposées qui n’appartiennent pas à leurs tâches nucléaires.

Section 2. — Autorité de régulation

Sous-section 1er. — Création

Art. 9. § 1er. Dans un an suivant l’entrée en vigueur du présent décret, un établissement d’intérêt public est créé.
Cet établissement porte le nom ″autorité de régulation″.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le lieu de son siège.

Sous-section 2. — Direction et fonctionnement

Art. 10. § 1er. L’autorité de régulation est dirigée par un bureau exécutif composé d’un président et de trois
gestionnaires. Ils sont désignés par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recrutement et de la désignation des membres du bureau
exécutif de l’autorité de régulation, y compris la durée de leur mandat.

Les membres du bureau exécutif ne peuvent remplir aucune autre fonction qui entrave l’exercice indépendant et
objectif de leur mandat. Le Gouvernement flamand fixe les incompatibilités avec le mandat des membres du bureau
exécutif et les règles concernant les conflits d’intérêts.

§ 3. Le président préside les séances du bureau exécutif qui prend ses décisions par majorité. En cas de partage des
voix, le président a voix prépondérante. D’éventuels points de vue minoritaires des membres du bureau exécutif
peuvent être joints aux propositions, évaluations et avis.

§ 4. Le président représente l’autorité de régulation en justice.

Art. 11. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête le statut administratif et pécuniaire du personnel et le cadre
organique de l’autorité de régulation.

§ 2. Le bureau exécutif peut également engager des contractuels :

1˚ afin de pourvoir à des besoins en personnel exceptionnels et temporaires. Il s’agit soit, d’actions limitées dans
le temps, soit, d’un accroissement exceptionnel du volume de travail;

2˚ afin de remplacer les fonctionnaires n’exerçant pas ou à temps partiel leurs fonctions, sans préjudice de la faculté
de remplacer un membre du personnel statutaire par un autre membre du personnel statutaire;

3˚ afin d’accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques après accord préalable du Gouvernement
flamand.

§ 3. Les membres du bureau exécutif et les membres du personnel de l’autorité de régulation sont tenus au secret
professionnel. Ils ne peuvent divulguer à personne les données confidentielles dont ils ont eu connaissance du fait de
leurs fonctions auprès de l’autorité de régulation, sauf s’ils sont convoqués à témoigner en justice et sans préjudice de
l’échange d’informations avec les autorités compétentes d’autres régions et Etats membres de l’Union européenne, qui
sont définies ou autorisées explicitement par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l’Union
européenne.

Sous-section 3. — But et missions

Art. 12. § 1er. L’autorité de régulation a pour mission d’inventorier, évaluer, conseiller et faire rapport sur toutes
les matières concernant les eaux destinées à l’utilisation humaine.

§ 2. L’autorité de régulation émet, dans les limites des missions qui lui sont conférées conformément au § 1er, des
avis et soumet des propositions au Gouvernement flamand, concernant :

1˚ les mécanismes appropriés et efficaces pour l’harmonisation, la transparence, la séparation des fonctions et la
régulation concernant la production, l’importation, le transit, la fourniture, les tarifs et l’utilisation des eaux destinées
à l’utilisation humaine, distribuées par les exploitants d’un réseau public de distribution d’eau;

2˚ l’élaboration et l’exécution des obligations de service public, visées à l’article 8;

3˚ les plannings d’investissement portant sur les réseaux de distribution d’eau, la production, l’importation et le
transit des eaux destinées à l’utilisation humaine par les exploitants d’un réseau public de distribution d’eau;

4˚ le règlement de vente d’eau général, visé à l’article 16, § 1er;

5˚ les structure des frais, la comptabilité et la concurrence par comparaison y couplée des exploitants d’un réseau
public de distribution d’eau.

6˚ l’introduction d’un régime de normes pour une utilisation d’eau durable.
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§ 3. L’autorité de régulation compare, à l’aide notamment de la structure des frais, la comptabilité et la concurrence
par comparaison y couplée, telles que prévues au § 7, premier alinéa, les prestations et l’efficacité des exploitants d’un
réseau public de distribution d’eau.

§ 4. L’autorité de régulation entreprend, d’initiative ou sur la demande du Gouvernement flamand, des études
relativement aux missions visées aux §§ 1er et 2.

§ 5. L’autorité de régulation inventorie, évalue et fait rapport annuellement au Gouvernement flamand, à compter
de l’année qui suit celle de sa création, sur :

1˚ l’application des obligations de service public, visées à l’article 8;

2˚ le règlement de vente d’eau général, visé à l’article 16, § 1er;

3˚ la concurrence par comparaison, visée au § 2, 5˚ et au § 3, portant sur les exploitants d’un réseau de distribution
d’eau,.

§ 6. L’autorité de régulation accomplit toutes les autres missions qui lui sont confiées par les décrets, arrêtés,
règlements et décisions du Gouvernement flamand relatifs à l’organisation de la fourniture des eaux destinées à
l’utilisation humaine.

§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la structure des frais, la comptabilité et la
concurrence par comparaison y couplée des exploitants d’un réseau public de distribution d’eau.

Le Gouvernement flamand peut préciser les missions de l’autorité de régulation.

Art. 13. § 1er. Les services du Gouvernement flamand, les autorités administratives de la Région flamande qui
sont soumises à la tutelle administrative de la Région flamande et les institutions et personnes de droit public et privé
qui sont chargées de missions d’utilité publique, sont tenues de transmettre à l’autorité de régulation les données et
renseignements demandés relatifs aux missions définies à l’article 12, dans la forme déterminée, après consultation, par
l’autorité de régulation. Toutes les données récoltées dans le cadre des missions émanant d’établissements publics,
doivent être fournies gratuitement. Les autres données peuvent faire l’objet d’une indemnité, si cela a été convenu.

§ 2. Le fournisseur d’eau doit fournir gratuitement à l’autorité de régulation les données et renseignements
demandés relatifs aux missions définies à l’article 12. La forme et la date de cette transmission de données sont
déterminées par l’autorité de régulation, après consultation des exploitants d’un réseau de distribution d’eau.

Sous-section 4. — Moyens financiers

Art. 14. L’autorité de régulation dispose d’une dotation qui est inscrite annuellement au budget de la
Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les moyens financiers au profit de l’autorité de
régulation.

Sous-section 5. — Tutelle

Art. 15. § 1er. L’autorité de régulation est placée sous la tutelle du Gouvernement flamand. Cette tutelle est exercée
par un commissaire du gouvernement qui est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement
flamand prend en charge les frais liés à l’exercice de sa fonction.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette tutelle.

§ 2. Le commissaire du gouvernement peut à tout moment consulter tous les documents et écrits de l’autorité de
régulation. Il peut réclamer du président, des gestionnaires et des membres du personnel, tous renseignements ou
clarifications et effectuer toute vérification qu’il juge utiles pour l’exercice de son mandat.

§ 3. Le commissaire du gouvernement établit chaque année à l’intention du Gouvernement flamand un rapport
d’évaluation sur les activités de l’autorité de régulation. Ce rapport est adressé au Gouvernement flamand avant le
30 juin.

§ 4. L’autorité de régulation adresse, chaque année avant le 30 mai, un rapport d’activités au Gouvernement
flamand. Ce rapport est transmis chaque année avant le 30 juillet, conjointement avec le rapport d’évaluation du
commissaire du gouvernement, au Parlement flamand, au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de
l’Environnement et de la Nature de la Flandre.

Section 3. — Règlement de vente d’eau

Art. 16. § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant le contenu, la fixation et la
modification du règlement de vente d’eau général et particulier entre les exploitants d’un réseau public de distribution
d’eau et l’abonné.

Dans les 18 mois après l’entrée en vigueur du décret, le Gouvernement flamand arrête, après consultation des
exploitants d’un réseau public de distribution d’eau, le règlement de vente d’eau général.

Le règlement de vente d’eau général contient au moins les dispositions suivantes :

1˚ les dispositions de l’article 7, § 1er à § 3 inclus, concernant le contrôle par le fournisseur d’eau, les services
compétents du Gouvernement flamand ou par les organes agréés par le Gouvernement flamand, des eaux au niveau
des robinets normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, du réseau de canalisations
domestique et du compteur d’eau et des tâches d’inventoriage, visées à l’article 7, § 2, premier alinéa;

2˚ les dispositions de l’article 6, § 2 concernant la responsabilité du fournisseur d’eau, du propriétaire et de
l’abonné;

3˚ les mesures correctives qui sont fixées par le Gouvernement flamand, conformément à l’article 4, § 3 et les
mesures correctives concernant le dépassement des valeurs paramétriques imputables au réseau de canalisations
domestique ou son entretien.

Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée.

§ 2. Le règlement de vente d’eau général approuvé par le Gouvernement flamand, peut être complété par les
exploitants d’un réseau public de distribution d’eau par un règlement de vente d’eau particulier, dans la mesure ou ce
dernier n’est pas contraire au règlement de vente d’eau général, aux dispositions du présent décret et à ses arrêtés
d’exécution.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la communication à l’abonné du règlement de vente d’eau
général et particulier.
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CHAPITRE VI. — Mesures de surveillance, de sécurité et coercitives

Art. 17. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le
Gouvernement flamand veillent à l’application du présent décret, à l’exception des articles 9, 10, 11, § 1er et 2, 12, 13,
§ 1er, 14 et 15 et ses arrêtés d’exécution.

§ 2. Les fonctionnaires de surveillance visés au § 1er, peuvent dans l’exercice de leurs fonctions :

1˚ faire toute enquête, exercer tout contrôle et recueillir tout renseignement, nécessaires à l’exercice de leur
surveillance;

2˚ interroger toutes les personnes sur les faits pertinents pour l’exercice de leur surveillance;

3˚ requérir l’assistance de la police fédérale.

Les fonctionnaires de surveillance sont tenus de se légitimer.

Dans les limites des compétences qui leur sont attribuées conformément au § 1er, les fonctionnaires de surveillance
peuvent donner des conseils, sommations et ordres oraux ou écrits. Ils peuvent également fixer le délai dans lequel les
prescriptions doivent être remplies.

Lorsque les fonctionnaires de surveillance ont donné des conseils, des sommations ou des ordres, ceux-ci doivent
être confirmés, par lettre recommandée à la poste, dans les cinq jours, par le Gouvernement flamand.

§ 3. Les fonctionnaires de surveillance ont, pour l’exercice de leurs fonctions, à tout moment, sans avertissement
préalable, accès aux établissements.

§ 4. Ils constatent les infractions au présent décret et ses arrêtés d’exécution, par des procès-verbaux faisant foi
jusqu’à preuve du contraire, et qui sont transmis sans délai au procureur du Roi. Une copie du procès-verbal est
adressée par lettre recommandée à la poste, au contrevenant dans les cinq jours ouvrables de la constatation de
l’infraction.

§ 5. Lorsque les fonctionnaires de surveillance constatent que le fournisseur d’eau livre des eaux destinées à la
consommation humaine qui ne sont pas conformes aux exigences de qualité stipulées conformément à l’article 4, § 1er,
et ses arrêtes d’exécution ou que le fournisseur d’eau ne prend pas les mesures correctives et les restrictions de
l’utilisation, fixées conformément à l’article 4, § 3, et ses arrêtés d’exécution, les fonctionnaires de surveillance peuvent,
au cas où le fournisseur d’eau refuserait d’obtempérer aux conseils, sommations et ordres, visés au § 2, troisième alinéa :

1˚ ordonner oralement et sur place, l’arrêt de la fourniture d’eaux destinées à la consommation humaine dans un
délai qu’ils fixent ou;

2˚ exécuter ou faire exécuter d’office ces mesures aux risques et dépens de la personne défaillante.

Lorsque les fonctionnaires de surveillance constatent que le propriétaire ou l’abonné n’exécute pas les mesures
correctives au réseau de canalisations domestique, fixées conformément à l’article 6, § 2, deuxième et troisième alinéas,
et ses arrêtés d’exécution, les fonctionnaires de surveillance peuvent, au cas où le propriétaire ou l’abonné refuserait
d’obtempérer aux conseils, sommations et ordres, visés au § 2, troisième alinéa :

1˚ ordonner l’interruption de la fourniture d’eaux destinées à la consommation humaine dans un délai qu’ils fixent
ou;

2˚ exécuter ou faire exécuter d’office les mesures nécessaires aux risques et dépens de la personne défaillante.

Outre les cas visés au premier et deuxième alinéas, les fonctionnaires de surveillance peuvent, en cas de danger
pour la santé publique, ordonner l’arrêt ou l’interruption de la fourniture d’eau des eaux destinées à la consommation
humaine.

Au cas où il ne serait pas donné suite aux ordres d’arrêt ou d’interruption dans le délai imparti, les fonctionnaires
de surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d’office les mesures nécessaires. L’exécution de ces mesures s’effectue
aux risques et aux dépens de la personne défaillante.

§ 6. Les ordres d’arrêt ou d’interruption de la fourniture, visés au § 5, sont notifiés au contrevenant et au
fournisseur d’eau, par lettre recommandée, dans les cinq jours ouvrables.

Une copie de l’ordre d’arrêt ou d’interruption de la fourniture est transmise sans délai au Gouvernement flamand.

§ 7. Le fournisseur d’eau, le propriétaire, l’abonné et le consommateur peuvent exercer un recours auprès du
Gouvernement flamand contre les conseils, sommations et ordres, visés au § 2, troisième alinéa, et les ordres d’arrêt ou
d’interruption de la fourniture, visés au § 5. Le recours n’est pas suspensif des décisions. Il est statué sur le recours dans
un délai de deux semaines.

Le Gouvernement flamand règle les modalités et les délais du recours.

CHAPITRE VII. — Dispositions pénales

Art. 18. Les personnes suivantes sont punies d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de
100 euros à 15.000 euros ou de l’une de ces peines seulement :

1˚ le fournisseur d’eau qui livre des eaux destinées à la consommation humaine qui ne répondent pas aux
exigences de qualité, notamment en cas de non-respect de l’article 4, § 1er, et de ses arrêtés d’exécution;

2˚ le fournisseur d’eau qui ne prend pas les mesures correctives ou les restrictions de l’utilisation, notamment en
cas de non-respect de l’article 4, § 3, et ses arrêtés d’exécution;

3˚ le propriétaire ou l’abonné qui n’exécute pas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique ou
qui n’observe pas l’obligation d’information en cette matière, notamment en cas de non-respect de l’article 6, § 2,
deuxième et troisième alinéas et ses arrêtés d’exécution.

Art. 19. Les personnes suivantes sont punies d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende
de 100 euros à 2.000 euros ou de l’une de ces peines seulement :

1˚ celui qui ne consentit pas ou s’oppose aux visites, contrôles, inspections, à la surveillance ou aux
échantillonnages faits par les fonctionnaires de surveillance désignés par le Gouvernement flamand, conformément à
l’article 17, § 1er, qui sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent décret et ses arrêtés d’exécution;

2˚ l’exploitant d’un réseau public de distribution d’eau ou le titulaire du raccordement ou son représentant, qui ne
respecte pas les obligations concernant la fourniture d’une quantité gratuite d’eaux destinées à la consommation
humaine, notamment en cas de non-respect de l’article 5, § 3, et ses arrêtés d’exécution.
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3˚ l’exploitant d’un réseau public de distribution d’eau qui ne respecte pas les obligations concernant le
raccordement au réseau public de distribution d’eau, notamment en cas de non-respect de l’article 5, § 1er, et ses arrêtés
d’exécution;

4˚ le fournisseur d’eau qui ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément à l’article 8 et
ses arrêtés d’exécution;

5˚ l’exploitant d’un réseau public de distribution d’eau qui ne respecte pas les obligations concernant le règlement
de vente d’eau, imposées conformément à l’article 16 et ses arrêtés d’exécution.

Art. 20. Les membres du bureau exécutif et les membres du personnel de l’autorité de régulation qui ne respectent
pas les obligations concernant le secret professionnel imposées conformément à l’article 11, § 3, sont punis des peines
prescrites à l’article 458 du Code pénal.

Art. 21. En cas de récidive dans les deux ans après la condamnation la plus récente, les peines prévues aux
articles 18 et 19 peuvent être doublées.

CHAPITRE VIII. — Amendes administratives

Art. 22. § 1er. Pour chaque infraction :

1˚ aux obligations de contrôle imposées conformément à l’article 7, § 1er et § 4, et ses arrêtés d’exécution, une
amende administrative de 750 euros est imposée;

2˚ aux obligations de communication et d’information des services compétents du Gouvernement flamand,
imposées conformément à l’article 4, § 4, premier alinéa, 2˚ et 3˚ et deuxième alinéa et ses arrêtés d’exécution, une
administrative de 750 euros est imposée;

3˚ aux obligations de communication et d’information des consommateurs, imposées conformément à l’article 4,
§ 4, premier alinéa, 1˚, et ses arrêtés d’exécution, une amende administrative de 375 euros est imposée;

4˚ aux obligations d’information de l’autorité de régulation, imposées conformément à l’article 13, § 2, et ses arrêtés
d’exécution, une amende administrative de 375 euros est imposée;

5˚ aux obligations d’installation d’un compteur d’eau, imposées conformément à l’article 5, § 2, et ses arrêtés
d’exécution, une amende administrative de 125 euros est imposée par compteur non installé.

§ 2. L’amende administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.

§ 3. Le contrevenant est informé de l’intention d’infliger une amende administrative, par lettre recommandée à la
poste avec demande d’avis de réception.

Cette notification mentionne le montant de l’amende administrative ainsi que le jour, le lieu et l’heure de l’audience
où le contrevenant sera entendu.

§ 4. A l’issue de l’audience, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, autres que ceux visés au § 2,
prennent l’affaire en délibération. La décision est motivée. Les fonctionnaires notifient la décision au contrevenant, par
lettre recommandée à la poste avec demande d’avis de réception, dans les dix jours après l’audience.

§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant l’audience visée au § 3, deuxième alinéa, et le
paiement de l’amende administrative.

Au cas où le contrevenant manquerait de payer l’amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de
contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargé de délivrer les contraintes et de les déclarer
exécutoires. Ces contraintes sont signifiées par exploit d’huissier avec sommation de payer.

§ 6. L’action en paiement de l’amende administrative se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa naissance.

La prescription est interrompue de la manière et dans les conditions prescrites à l’article 2244 et suivants du Code
civil.

CHAPITRE IX. — Dispositions finales

Art. 23. Pour ce qui concerne la Région flamande, la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de
boisson est abrogé, à l’exception de l’article 1erbis, § 3 et § 4, qui sont abrogés au moment de l’entrée en vigueur de
l’arrêté du Gouvernement pris en exécution de l’article 5, § 3, du présent décret.

Art. 24. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Lea Ministre flamande de l’Environnement et de l’Agriculture,
V. DUA

Note
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