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INLEIDING
Het behoud van een onberispelijke waterkwaliteit, overeenkomstig de wettelijke eisen
opgelegd aan het water bestemd voor de menselijke consumptie, vormt één van de
fundamentele verplichtingen waaraan de waterleidingbedrijven en -diensten zijn onderworpen.
Gezien het grote aantal en de diversiteit van de apparaten en installaties die kunnen
aangesloten worden op de netten, is een gepaste reglementering en een doeltreffend toezicht
op de toepassing ervan noodzakelijk om te voorkomen dat water waarvan de kwaliteit
gewijzigd kan zijn in de apparaten of binneninstallaties van de abonnees in bepaalde
omstandigheden terugvloeit naar het net en de andere gebruikers besmet. De principes van
deze reglementering zijn vastgesteld in de Europese norm NBN EN-1717 "Protection against
pollution of potable water in water installations and general requirements of devices to prevent
pollution by backflow", alsmede in de normen waarnaar wordt verwezen in bovenvermelde
norm (beschikbaar bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie, Jozef-II straat, 40 - 1000 Brussel www.nbn.be).
De eigenaars en gebruikers van installaties en apparaten die op de netten zijn aangesloten
zijn volledig verantwoordelijk voor de correcte bouw, opstelling en onderhoud hiervan, maar
dit neemt niet weg dat de waterleidingbedrijven erop moeten toezien dat deze laatsten ingelicht
worden omtrent hun verplichtingen en de onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen die zij in acht
moeten nemen.
Met dit doel hebben de Belgische waterleidingbedrijven een geheel van technische
voorschriften uitgewerkt die werden vastgelegd in de BELGAQUA Technische Voorschriften
Binneninstallaties, waarvan de basisversie, in toepassing van de Europese norm NBN EN1717, goedgekeurd werd door de Raad van Bestuur van BELGAQUA op 25 november 2002.
Ieder waterleidingbedrijf controleert (of kan hiervoor een gekwalificeerd organisme aanstellen)
bij zijn abonnees of de installatie en in het bijzonder de apparaten aangesloten op de netten,
de vereiste beveiligingen tegen verontreiniging en de gebruikte fluïda die in contact kunnen
komen met drinkwater voldoen aan de technische eisen beschreven in de BELGAQUA
Technische Voorschriften Binneninstallaties.
Aangezien het aantal te controleren installaties zeer groot kan zijn en om een controle van
identieke apparaten bij de abonnees niet onnodig te herhalen, heeft BELGAQUA sedert 1975
een gecentraliseerd controlesysteem opgezet aangaande de conformiteit van apparaten, de
keuring van beveiligingen (waaronder ook keerkleppen) en een attestering van conformiteit
van fluïda die in contact kunnen komen met drinkwater.
Dit BELGAQUA-systeem biedt de fabrikanten of invoerders van dergelijk materieel of
producten de mogelijkheid, op voorwaarde dat aan de administratieve en technische eisen
wordt voldaan, voor hun apparaten conformiteitsattesten en voor hun beveiligingen om
keuringscertificaten te bekomen en, voor de producenten of verdelers van fluïda die in contact
kunnen komen met drinkwater in de hierboven vermelde apparaten of installaties, een attest
te verkrijgen van conformiteit met de voorwaarden voor de verschillende categorieën voorzien
in de norm NBN EN-1717.
In dat geval kan de controle bij de abonnees in grote mate vereenvoudigd worden en deze
laatsten beschikken daarenboven over betere waarborgen aangaande het materieel dat zij
willen installeren of de producten die zij gebruiken. In dit verband dient er wel op gewezen dat
de fabrikanten of invoerders van de apparaten, beveiligingen en producten volledig vrij zijn om
deze controle al dan niet door BELGAQUA te laten uitvoeren. Als zij van deze dienstverlening
geen gebruik wensen te maken kunnen zij te allen tijde ter plaatse door de
waterleidingbedrijven of - diensten de nodige controles laten uitvoeren aan de door deze
vastgestelde voorwaarden.

BELGAQUA

Procedures conformiteitsattesten en keuringen

3 mei 2021

3

In afwezigheid van attest van categorie van fluïda zal er evenwel voor bepaalde soorten
apparaten of installaties beroep moeten gedaan worden op beveiligingen van hoger niveau.
De Gewestelijke overheidsdiensten die bevoegd zijn op het gebied van de wetgeving inzake
de waterleiding kunnen verplichtingen opleggen mbt conformiteitsattest van installaties,
toestellen of beveiligingen. De betrokken partijen zijn in dat geval verplicht aan deze eisen te
voldoen, onafhankelijk van de hierboven beschreven mogelijkheden aangeboden door
BELGAQUA.
Sedert 1 oktober 1994 heeft BELGAQUA haar gecentraliseerd systeem voor de
conformiteitscontrole van apparaten, de keuring van beveiligingen en de attestering van
categorie van fluïda herwerkt vooral om het meer kenbaar te maken en aldus het algemeen
beschermingsniveau van de kwaliteit van het distributiewater en hierdoor de veiligheid van de
verbruikers te verbeteren.
Eén van de voornaamste wijzigingen heeft betrekking op de publicatie, op verzoek van de
houders van certificaten en mits betaling van een beperkte vergoeding, van de referenties van
de conforme apparaten, van de goedgekeurde beveiligingen en geattesteerde categorieën van
fluïda in een jaarlijks repertorium uitgegeven door BELGAQUA dat op grote schaal wordt
verspreid in de beroepsmiddens (installateurs, studiebureaus, aankoopdiensten), bij de
betrokken waterverbruikers en in het technisch onderwijs.
Sinds 1 oktober 1997 worden de technische controles per "familie" uitgevoerd. Een familie
groepeert een reeks toestellen of beveiligingen van éénzelfde producent en onder een
bepaalde merknaam, uitgerust met éénzelfde hydraulisch systeem.
De laatste aanpassing betreft de geldigheidsduur van de attesten, ingevolge de publicatie van
de norm NBN EN-1717 en van de verschillende productnormen voor de beveiligingen.
In deze brochure vindt u de diverse documenten die betrekking hebben op het systeem dat
door BELGAQUA werd ingevoerd :
- Algemene voorwaarden van toepassing op de BELGAQUA-conformiteitscontrole van
apparaten en installaties aangesloten op het waterleidingnet, op de keuring van
beveiligingen en op de attestering van categorie van fluïda;
- Typeformulieren voor het indienen van een aanvraag tot het bekomen van een
BELGAQUA-attest van conformiteit van een apparaat met de voorschriften van de
BELGAQUA Technische Voorschriften Binneninstallaties / keuring van een keerklep of
beveiliging ter bescherming van de drinkwaternetten tegen verontreinigingen/ attestering
van categorie van fluïda die in contact kunnen komen met drinkwater;
- Geldende tarieven (herzienbaar door de Raad van Bestuur van BELGAQUA).
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ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de BELGAQUACONFORMITEITSCONTROLE van APPARATEN en INSTALLATIES aangesloten op het waterleidingnet,
op de KEURING van BEVEILIGINGEN
en op de ATTESTERING van CATEGORIE van FLUÏDA die in contact kunnen
komen met drinkwater
1. Algemeen
1.1.

Onderwerp en toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele verhoudingen
tussen enerzijds BELGAQUA en anderzijds de aanvragers en/of de houders van:
a) een certificaat van conformiteit van apparaten of installaties die in België op de markt
worden gebracht om te worden aangesloten op de waterdistributienetten (apparaten), met
de regels en technische voorschriften opgenomen in de BELGAQUA TECHNISCHE
VOORSCHRIFTEN BINNENINSTALLATIES (TVB)
b) een keuringscertificaat voor keerkleppen en beveiligingssystemen tegen de
verontreiniging van de netten (beveiligingen),
c) een attest van categorie van fluïda die in contact kunnen komen met drinkwater.
Iedere aanvraag tot het bekomen van een conformiteitsattest of een keuringscertificaat
ingediend door een fysieke of rechtspersoon door terugzending van het ondertekend
aanvraagformulier houdt in dat deze het geheel der schikkingen van onderhavig document
zonder voorbehoud onderschrijft.
Iedere verwijzing naar de benaming "NAVEWA" of "Nationale Vereniging der
Waterleidingbedrijven" is gelijkwaardig aan "BELGAQUA", "Belgische Federatie van
Drinkwaterbedrijven" of "Belgische Federatie voor de Watersector", overeenkomstig de
publicaties in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
1.2.

Draagwijdte van de verantwoordelijkheid

De conformiteitscontrole van apparaten uitgevoerd door BELGAQUA in het kader van
onderhavige algemene voorwaarden heeft enkel betrekking op de eisen inzake het voorkomen
van verontreiniging van de waterleidingnetten, zoals omschreven in de TVB. De afgeleverde
attesten verklaren dat de apparaten, de beveiligingen of de fluïda voorgelegd ter controle over
voldoende waarborgen beschikken, in normale gebruiksomstandigheden zoals gespecifieerd
door de aanvrager, om deze verontreiniging te voorkomen.
De door BELGAQUA uitgevoerde controles waarborgen echter geenszins de algemene goede
werking noch enig ander aspect met betrekking tot de kwaliteit van de apparaten of van de
fluïda, zoals bv. hun doeltreffendheid, duurzaamheid, gebruiksveiligheid in de meest algemene
zin, enz. De fabrikanten zijn in alle omstandigheden volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit
van hun producten, voor de gelijkvormigheid met de modellen en de informatie voorgelegd
tijdens de controles en voor de gevolgen van het gebruik ervan. Ze mogen op geen enkele
wijze gebruik maken van een door BELGAQUA afgeleverd attest in toepassing van
onderhavige algemene voorwaarden om van de hierboven boedoelde kwaliteiten of andere
kenmerken die buiten het bereik horen van de attesten en certificaten van hun producten of
diensten gewag te maken.
De beproeving en keuring van de beveiligingen heeft betrekking op de goede werking van
deze beveiligingen, voor de voorziene doeleinden en in welomschreven gebruiksomstandigheden, en bijgevolg op hun geschiktheid om een normaal doeltreffende bescherming te bieden
tegen gevaren van verontreiniging afkomstig van de installaties van de abonnees. De keuring
van deze beveiligingen door BELGAQUA houdt niet in dat zij zonder voorbehoud in de
binneninstallaties mogen geplaatst worden, inzonderheid als zij deel uitmaken van een
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geheel dat ook andere functies heeft. De houders van een certificaat en hun klanten blijven
volledig onderworpen aan de schikkingen van de technische reglementen of algemene leveringsvoorwaarden van de waterleidingbedrijven.
De attesten van categorie van een fluïdum afgeleverd door BELGAQUA hebben betrekking
op hun conformiteit met de categorieën voorzien in de Europese norm NBN EN-1717, op basis
van de informatie die te goeder trouw door de producenten en/of verdelers wordt verstrekt.
Deze blijven volledig verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie en voor de
gelijkvormigheid, in alle omstandigheden, van de fluïda die zij op de markt brengen met de
inlichtingen die aan Belgaqua werden verstrekt. Ze worden, door zich aan onderhavige
procedure te onderwerpen, geenzins vrijgesteld van hun verplichtingen inzake de etikettering
van de verpakkingen en recipiënten die bestemd zijn om de fluïda in kwestie te bevatten.
2.
2.1.

Aanvraag tot het bekomen van een conformiteitsattest voor een
apparaat of een keuringscertificaat voor een beveiliging
Informatie

Op verzoek van een fabrikant, invoerder of verdeler van apparaten, beveiligingen of fluïda
worden hem ter informatie en voor eventuele behandeling van een dossier volgende
elementen toegestuurd :
• een exemplaar van onderhavige algemene voorwaarden;
• een formulier voor het indienen van een aanvraag volgens de Bijlage aan onderhavige
algemene voorwaarden;
• een exemplaar van de BELGAQUA TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
BINNENINSTALLATIES;
• alle nuttige inlichtingen inzake de afwikkeling van de procedure, de informatie te
verstrekken door de aanvrager, de kosten voor het onderzoek en het bedrag van de
bijdrage voor toekenning, registratie en instandhouding van het eventueel toegekende
attest of certificaat.
2.2. Behandeling van de aanvraag
Het terugsturen van het ingevulde en ondertekende formulier houdt in dat de aanvrager alle
clausules van onderhavige algemene voorwaarden volledig onderschrijft. Inzonderheid kunnen
bij niet-naleving de maatregelen die hierna in 3.3. worden beschreven toegepast worden, zelfs
tijdens de onderzoeksfase.
Als BELGAQUA in het bezit is gekomen van de correct ingevulde en ondertekende aanvraag,
aangevuld met de betreffende technische inlichtingen, meldt zij aan de aanvrager dat zijn
dossier in behandeling wordt genomen. Het onderzoek vat echter pas aan nadat de aanvrager
het forfaitair bedrag zoals bedoeld in 6.3. hierna, ofwel het voorschot, aan BELGAQUA heeft
gestort. Het voorschot wordt in mindering van de eindrekening gebracht en blijft in ieder geval
eigendom van BELGAQUA.
BELGAQUA duidt voor de aanvrager één of meerdere experten aan die ermee belast worden
de voorgelegde apparaten, beveiligingen of fluïda te onderzoeken. Deze laatsten zullen zich,
indien nodig, binnen de grenzen van het Belgisch grondgebied verplaatsen naar de aanvrager
of iedere andere plaats waar een effectief nazicht van de apparaten of beveiligingen kan worden
uitgevoerd. De aanvrager heeft ook de mogelijkheid zijn toestellen ter onderzoek bij Belgaqua
of op de werkplaats van de aangeduide expert voor te leggen.
De aanvrager moet alles in het werk stellen om de taak van de experten te vergemakkelijken
en alle kosten nodig voor het onderzoek ten laste nemen (zoals daar zijn: bezorgen van de
nodige documentatie en monsters, demontage van de apparaten, ter beschikking stellen van
de nodige testapparatuur, energie, personeel, enz.).
Als de door BELGAQUA aangeduide experten zich dienen te verplaatsen naar de installaties
die onder de hoede staan van de aanvrager, dient deze laatste erop toe te zien dat de
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persoonlijke veiligheid van de experten verzekerd wordt en dat alle risico's gedekt zijn die zij of
hun materiaal kunnen lopen. De aanvrager zal de nodige stappen ondernemen bij derden om
dezelfde waarborgen te bieden als de experten zich bij deze laatsten moeten begeven.
BELGAQUA verbindt er zich toe de door de aanvrager verstrekte inlichtingen vertrouwelijk te
behandelen. Inzonderheid zullen deze enkel medegedeeld worden aan derden mits expliciet
akkoord van de aanvrager. BELGAQUA zal het bestaan van een aanvraag niet aan derden
mededelen. In dezelfde zin zal de aanvrager op geen enkele wijze melding maken van zijn
aanvraag alvorens door BELGAQUA een attest of een certificaat is afgeleverd of initiatieven
nemen die laten veronderstellen dat een conformiteitsattest of keuringscertificaat reeds is
verleend of zou kunnen verleend worden voor de apparaten, beveiligingen of fluïda die het
onderwerp uitmaken van de aanvraag.
2.3.

Technische analyse

Bij de technische analyse wordt met name nagezien:
•
•
•

of het gedetailleerd schema van het hydraulisch gedeelte van het apparaat, voorgelegd en
authentiek verklaard door de aanvrager, conform is met de TVB;
of het onderzoek van type-exemplaren van het apparaat de conformiteit ervan met
bovenstaand schema bevestigt;
of de beveiligingen volgens de geldende normen vervaardigd zijn;
of de inlichtingen van de fabrikant, de invoerder of de verdeler aangaande de plaatsing, de
indienststelling en het onderhoud van het apparaat of de installatie overeenstemmen met
de algemene bepalingen van de TVB en in normale gebruiksomstandigheden de werking
van de voorziene beveiligingen is verzekerd. Desgevallend kan deze overeenstemming door
laboratoriumproeven worden nagegaan.
het veiligheidsinformatieblad van het fluïdum conform de richtlijn 93/112/EEG en de latere
aanpassingen van deze richtlijn, alsook de volledige samenstelling, met aanduiding van
CAS nummers en chemische benaming van het product. Deze samenstelling zal op
vertrouwlijke wijze onderzocht worden.

Indien de door BELGAQUA uitgevoerde controles aantonen dat de voorgelegde apparaten niet
de nodige beveiliging bieden zoals voorzien in de TVB, dan wordt de aanvrager daarvan op de
hoogte gesteld en worden hem de wijzigingen die nodig zijn gemeld.
De aanvrager zal op de volgens de aanwijzingen van BELGAQUA gewijzigde apparaten of
beveiligingen een nieuw specifiek typenummer of -aanduiding aanbrengen zodat op
ondubbelzinnige wijze onderscheid wordt gemaakt met de niet- conforme apparaten of
beveiligingen.
Voor de fluïda die in contact kunnen komen met drinkwater moeten de aanduidingen van het
veiligheidinformatieblad en de voorgelegde samenstelling toelaten om op ondubbelzinnige wijze
vast te stellen dat de producten, zoals ze op de markt worden gebracht, voldoen aan de criteria
van de Europese norm NBN EN- 1717 voor de beoogde categorieën. In afwezigheid van zulke
informatie zal er geen attest kunnen afgeleverd worden en zullen de fluïda automatisch
beschouwd worden als behorende tot de hogere overeenkomstige categorie.
De aanvragen worden zo vlug mogelijk behandeld, rekening houdend met de informatie en/of
monsters die ter beschikking worden gesteld door de aanvrager. Als BELGAQUA beschikt over
elementen die erop wijzen dat het technisch onderzoek kans loopt om abnormaal lang te duren
en in ieder geval indien de duurtijd de drie maanden overschrijdt, wordt dit aan de aanvrager
gemeld. In gemeen overleg worden de maatregelen bepaald die moeten toelaten het onderzoek
te bespoedigen.
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3.

Conformiteitsattest - keuringscertificaat

3.1.

Toekennen van een attest of certificaat

Als het onderzoek van het technisch dossier ingediend door de aanvrager tot een positieve
beslissing leidt, levert BELGAQUA aan de aanvrager een conformiteitsattest voor apparaten,
een keuringscertificaat voor beveiligingen of een attest van categorie van fluïdum af.
BELGAQUA brengt haar aangeslotenen nauwlettend op de hoogte van de verlening van een
attest of van een certificaat en ziet erop toe dat deze laatsten er effectief rekening mee houden.
BELGAQUA neemt de referenties van de apparaten, beveiligingen of fluïda en de houders van
de attesten of certificaten op in de eerstvolgende uitgave van haar repertoria onder de in 4.1.
hierna bepaalde voorwaarden.
Zijnerzijds verbindt de houder van een attest of certificaat zich ertoe enkel exemplaren van
apparaten of beveiligingen onder een bepaald merk en modelnaam op de Belgische markt te
brengen die wat betreft hun hydraulisch gedeelte of de gedeelten die het hydraulisch gedrag
kunnen beïnvloeden conform zijn met het model waarvoor een attest of certificaat werd
afgeleverd of fluïda die conform zijn met geattesteerde types. Bij iedere levering dienen de
apparaten uitgerust te worden met de vereiste beveiligingen en de geëigende montage- en
onderhoudsinstructies om toe te laten de installaties van de abonnees in overeenstemming te
brengen met de TVB.
De geldigheidsduur van de door BELGAQUA afgeleverde conformiteitsattesten of
keuringscertificaten wordt beperkt tot 5 jaar, vanaf datum van het certificaat, zonder afbreuk van
de specifieke beperkingen betreffende de certificatie van beveiligingen op basis van een
keuringsverslag van een ander bevoegd organisme van een lidstaat van de Europese Unie, in
welk geval de geldigheidsduur niet langer kan zijn dan die van het oorspronkelijk certificaat. De
aanvrager stelt BELGAQUA onverwijld in kennis van iedere wijziging die hij van plan is door te
voeren in het hydraulisch gedeelte of in gedeelten die het hydraulisch gedrag kunnen
beïnvloeden, alvorens nieuwe types op de markt te brengen. Desgevallend kan BELGAQUA
aan de houder van een attest of certificaat melden dat voor het apparaat of de beveiliging
waaraan substantiële wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het oorspronkelijk model
een nieuwe technische analyse moet plaatsvinden, gedekt door een afzonderlijke
keuringsaanvraag. Voor een fluïdum dat in contact kan komen met drinkwater doet iedere
wijziging van de formulering de geldigheid van het attest vervallen. De houder van dergelijk
attest moet in dat geval een nieuwe aanvraag indienen.
De houder van een attest of certificaat is gemachtigd om hiernaar te verwijzen, in de vorm van
zijn keuze, met inachtneming van de van kracht zijnde wetgeving - inzonderheid de regels die
de vrije mededinging waarborgen -, maar enkel en op ondubbelzinnige wijze naar de apparaten,
beveiligingen of fluïda gedekt door het attest of certificaat en voor zover deze niet werden
gewijzigd. De apparaten, beveiligingen of de verpakkingen van de fluïda mogen een merking
dragen waarin hiernaar wordt verwezen. Indien de attest - of certificaathouder het logo of
kenteken van BELGAQUA wenst aan te brengen op zijn apparaten, beveiligingen of
verpakkingen van fluïda dient hij hiervoor voorafgaandelijk aan BELGAQUA de toelating te
vragen, rekening houdend met de intellectuele eigendomsrechten die hierop berusten. Daarbij
maakt hij melding van de wijze waarop hij deze markering wenst aan te brengen. Deze merking
of de publicaties onder iedere vorm zal op ondubbelzinning wijze verwijzen naar de conformiteit
met de TVB of indien van toepassing naar de norm NBN EN-1717.
De bescherming van de rechten van de attest- of certificaathouder tegen ongerechtvaardigde
acties van derden betreffende conformiteitsattesten of keuringscertificaten die op basis van
onderhavige algemene voorwaarden werden toegekend, wordt normaal verzekerd door
BELGAQUA, met dien verstande dat de houder zich kan aansluiten bij de acties waartoe
BELGAQUA heeft besloten.
De houder mag verwijzen naar het door BELGAQUA afgeleverde attest of certificaat in
leveringen buiten het Belgisch grondgebied.
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BELGAQUA kan hem echter terzake geen enkele waarborg bieden in verband met de
uitoefening van dit recht ten opzichte van derden.
BELGAQUA kan de houder geen waarborgen bieden tegen de gevolgen van eventuele
wijzigingen aan de TVB. BELGAQUA zal de houder hiervan op de hoogte stellen zodra er
voldoende aanwijzingen zijn in verband met dergelijke wijzigingen.
3.2.

Controle

BELGAQUA kan op ieder ogenblik en op haar eigen kosten de controles uitvoeren die zij nuttig
acht in de installaties van de houder alsmede, met het akkoord van hun verantwoordelijken, in
verkooppunten, stockageruimten of tentoonstellingsruimten van de apparaten, beveiligingen of
fluïda die gedekt zijn door een attest of certificaat, teneinde zich ervan te vergewissen dat de
apparaten, beveiligingen of fluïda overeenstemmen met het model waarvoor een certificaat of
attest werd afgeleverd en met de eventuele bijkomende voorwaarden voorzien in deze
documenten.
De houder zal zijn medewerking verlenen om dit nazicht zo vlot mogelijk te laten verlopen, met
name door kosteloos de gevraagde monsters ter beschikking te stellen van BELGAQUA of
indien nodig tussen te komen bij hogerbedoelde derden.
BELGAQUA is niet verplicht vooraf deze controle te melden maar zal in de mate van het
mogelijke vermijden de normale activiteiten van de houder zonder reden ernstig te verstoren.
Indien een bepaalde non-conformiteit wordt vastgesteld licht BELGAQUA de houder in over de
resultaten van haar controles. Deze laatste dient per kerende te melden welke correctieve
maatregelen hij zal treffen en wat hij heeft gedaan of zal doen met de betwiste apparaten,
beveiligingen of fluida.
3.3.

Maatregelen bij niet-naleving

Wanneer een bepaalde non-conformiteit wordt vastgesteld bij controles of wanneer blijkt dat de
aanvrager of houder van een attest of certificaat zijn contractuele verplichtingen niet is
nagekomen, kan BELGAQUA een einde stellen aan de overeenkomst met intrekking van het
attest of certificaat alsmede een schadevergoeding opeisen die is vastgesteld op het forfaitair
bedrag van viermaal het bedrag van toepassing bij de oorspronkelijke aanvraag voor een attest
of certificaat.
3.4.

Uitbesteding

Indien de houder de productie, assemblage of montage van apparaten, beveiligingen of fluïda
waarvoor hij een BELGAQUA - conformiteitsattest of keuringscertificaat heeft ontvangen aan
een derde toevertrouwt, dient hij BELGAQUA hieromtrent in te lichten. Hij blijft echter zelf
volledig verantwoordelijk voor de goede uitvoering door bedoelde derden van zijn contractuele
verplichtingen, en inzonderheid voor de technische conformiteit van de apparaten, beveiligingen
of fluïda.
Kan hij dergelijke waarborgen niet bieden, dan dient hij deze derden, aan wie hij de productie,
assemblage of montage van de apparaten of beveiligingen of de formulering van fluïda die op
de markt worden gebracht heeft toevertrouwd, te verzoeken om zelf een aanvraag voor het
bekomen van een conformiteitsattest of keuringscertificaat in te dienen bij BELGAQUA.
3.5.

Oude attesten en certificaten

Gelet op de in voege treding van de norm NBN EN-1717 en van de productnormen mbt de
beveiligingen, worden de attesten en certificaten afgeleverd vóór 31 december 2003 na 31
december 2008 als definitief waardeloos beschouwd.
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4.

Publicaties

4.1.

BELGAQUA-publicaties

Minstens éénmaal per jaar publiceert BELGAQUA een repertorium van de apparaten waarvoor
een conformiteitsattest werd afgeleverd, van de goedgekeurde beveiligingen en van de fluïda
waarvan de categorie geattesteerd werd, waarvoor attest- of certificaathouders een periodieke
publicatiebijdrage hebben gestort, met dien verstande dat de eerste verschijning automatisch
verzekerd is ingevolge de toekenning van het attest of certificaat. Door de betaling van de
publicatie bijdrage bevestigen de houders dat hun apparaten, beveiligingen of fluïda die op de
markt zijn gebracht op het ogenblik van deze betaling niet gewijzigd werden ten opzichte van het
model waarvoor een attest of certificaat werd afgeleverd.
Deze publicatie kan aangevuld worden door de opname op de website van BELGAQUA van
lijsten of door middel van een raadplegingsfunctie.
In geen geval vormt de afwezigheid van opname in het door BELGAQUA gepubliceerde
repertorium een voldoende reden om te weigeren dat apparaten of beveiligingen worden
aangesloten op het waterdistributienet, mits de installatie van de volgens de TVB nodige
bijkomende terugstroombeveilingingen uitgerust is.
De bevestiging van de attestering door BELGAQUA van de categorie van een fluïdum, door
middel van opname van de referenties van dit fluïdum in het jaarlijks repertorium van BELGAQUA
is in ieder geval nodig om binnen deze categorie te worden aanvaard indien het wordt gebruikt in
een apparaat of installatie uitgerust met een beveiliging die luidens de Europese norm NBN EN1717 hiervoor volstaat. In afwezigheid van een geldig attest van categorie, zal het apparaat of de
installatie voorzien moeten worden van een beveiliging die voldoet voor een fluïdum van hogere
categorie.
4.2.

Publicaties van de attest- of certificaathouders

Zoals hierboven beknopt omschreven, hebben de attest- en certificaathouders het recht met alle
geëigende middelen melding te maken van de rechten die voortvloeien uit de door BELGAQUA
verstrekte conformiteits- of categorieattesten of keuringscertificaten.
BELGAQUA kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor ieder wederrechtelijk gebruik
van dit publiciteitsrecht door de houder. Inzonderheid is BELGAQUA gevrijwaard tegen iedere
eis tot schadevergoeding ingediend door derden ingevolge door hem gevoerde publiciteit.
5.

Geschillenregeling

Ieder geschil aangaande de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene
voorwaarden zal definitief geregeld worden, volgens het CEPINA-reglement, door drie rechters
die een Arbitragecommissie vormen, waarvan er één zal worden aangeduid door BELGAQUA,
een tweede door de aanvrager of houder van een attest of certificaat en een derde in gemeenschappelijk overleg door deze twee eersten. De arbitrage vindt plaats in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Het Belgisch recht is erop van toepassing. Beide partijen verbinden zich
ertoe de besluiten van de Arbitragecommissie als bindend te beschouwen.
Ieder verzoek tot tussenkomst van de Arbitragecommissie zal per aangetekend schrijven worden
gericht aan de Directeur van BELGAQUA, met opgave van de aangevochten beslissing en van
de motieven waarop de aanklager zijn vraag steunt.
De grieven geformuleerd door BELGAQUA zullen aan de andere partij worden betekend door de
Directeur van BELGAQUA.
De Arbitragecommissie doet tevens uitspraak omtrent de procedurekosten en bepaalt welke van
de partijen deze dient te dragen.
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6.

Overige bepalingen

6.1.

Klachten

Als de houder van een attest of certificaat op de hoogte wordt gesteld van klachten van gebruikers
van zijn apparaten, beveiligingen of fluïda, waarbij er een gevaar wordt aangetoond voor de
aantasting van de kwaliteit van het distributiewater, stelt hij BELGAQUA daarvan onverwijld op
de hoogte.
Indien BELGAQUA kennis heeft van gelijkaardige klachten aangaande apparaten, be-veiligingen
of fluïda die niet gewijzigd werden ten opzichte van degene waarvoor een attest of certificaat
werd bekomen, brengt zij de houder daarvan op de hoogte en meldt hem welke maatregelen
dienen getroffen om de vastgestelde fouten te verhelpen. Indien hij te goeder trouw was en bij de
uitvoering van zijn apparaten of beveiligingen de zorg aan de dag heeft gelegd die normaal
terzake mag worden verwacht, zal BELGAQUA de kosten van de controle voor haar rekening
nemen en een attest of certificaat verlenen voor de versie van de apparaten of van de
beveiligingen die volgens de door BELGAQUA verstrekte aanwijzingen werden aangepast. Voor
de fluïda die in contact kunnen komen met drinkwater dient de attesthouder de verplichtingen
zoals voorzien in de richtlijn 93/112/EEG en zijn latere wijzigingen na te leven en desgevallend
het bewijs te leveren dat de fluïda opnieuw aan de criteria voldoen inzake de categorie van
fluïdum, vastgesteld door de Europese norm NBN EN- 1717.
De bepalingen van onderhavig artikel 6.1. gelden onverminderd een eventuele toepassing van
art. 3.3., onder meer wat betreft het recht van BELGAQUA op schadevergoeding.
6.2.

Verantwoordelijkheid

BELGAQUA wijst elke verantwoordelijkheid af, in welke vorm dan ook, voor schade ontstaan in
het kader van de toepassing van onderhavige algemene bepalingen, van aanvragen voor het
bekomen van conformiteitsattesten of keuringscertificaten en de toekenning van deze
documenten, tenzij kan worden bewezen dat BELGAQUA terzake een grove fout of nalatigheid
heeft begaan die rechtstreeks verband houdt met de vastgestelde schade.
De houder van een attest of certifcaat vrijwaart BELGAQUA tegen ieder verzoek tot
schadeloosstelling ingediend door derden in het kader van de toepassing van onderhavige
algemene voorwaarden.
6.3.

Vergoedingen

De aanvrager betaalt aan BELGAQUA een vergoeding voor het onderzoek en de afhandeling
van een aanvraag voor het bekomen van een conformiteitsattest voor apparaten, van een
keuringscertificaat voor beveiligingen of van attestering van categorie van fluïda, met inbegrip
van de aflevering van deze documenten, de registratie van de refertes van de apparaten,
beveiligingen of fluïda en de eerste publicatie hiervan in het door BELGAQUA gepubliceerde
repertorium.
Het bedrag van deze vergoeding wordt forfaitair vastgesteld door de Raad van Bestuur van
BELGAQUA. Dit bedrag kan verschillen naargelang de aanvraag betrekking heeft op de
conformiteitscontrole van een apparaat, de keuring van een beveiliging of de attestering van
categorie van een fluïdum en in functie van de specifieke gevallen zoals voorzien door de Raad
van Bestuur van BELGAQUA. Dit wordt aan de aanvrager gemeld bij het toesturen van de
informatie beschreven in 2.1. hiervoor.
In bijzondere gevallen zal een kostprijsberekening opgemaakt worden voor de behandeling van
de aanvraag. BELGAQUA zal de aanvrager hierover vooraf schriftelijk inlichten en hem deze
kostprijsberekening mededelen.
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Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor de publicatie zoals bedoeld in art. 4.1. en de
verschillende gevallen van toepassing worden eveneens vastgesteld door de Raad van Bestuur
van BELGAQUA.
De betaling van deze jaarlijkse vergoeding is facultatief, behalve voor de publicatie van de
attesten van categorie van fluïda, overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1. hierboven. In
geen geval vormt de opname in het door BELGAQUA gepubliceerde repertorium een onmisbare
voorwaarde om toe te laten dat apparaten of beveiligingen worden aangesloten op het
waterdistributienet. Door de betaling van de jaarlijkse vergoeding bevestigt de houder dat de
apparaten, beveiligingen of fluïda die hij op de markt brengt op de datum van de betaling van de
vergoeding nog steeds conform zijn met het model waarvoor hij een attest of certificaat heeft
verkregen.
Bij niet- betaling binnen de 30 dagen volgend op de verzending van de factuur kan BELGAQUA
aan de houder, desgevallend per aangetekend schrijven een herinneringsfactuur sturen,
vermeerderd met de administratieve kosten. Blijft de houder in gebreke na een nieuwe periode
van 30 dagen, dan kan BELGAQUA de refertes van de betrokken apparaten, beveiligingen of
fluïda uit het repertorium schrappen. Indien hij de inschrijving van zijn apparaat, beveiliging of
fluïdum wenst te hernieuwen moet de in gebreke zijnde houder bij BELGAQUA een nieuwe
aanvraag indienen om in een volgende editie van het repertorium te worden opgenomen
6.4.

Vertrouwelijkheid

BELGAQUA zal alle nodige maatregelen treffen, met name ten opzichte van haar personeel of
de experten waarop zij een beroep doet, om een vertrouwelijke behandeling te waarborgen van
de dossiers die haar worden voorgelegd inzake de conformiteitsverklaring van apparaten, de
keuring van beveiligingen of de attestering van categorie van fluïda.
De aanvrager of houder van een attest of certificaat dient zich, bij zijn contacten met de leden
van het BELGAQUA-personeel, de waterleidingbedrijven en de door BELGAQUA aangeduide
experten - zelfs als deze niet meer tewerkgesteld worden door een waterleidingbedrijf of door
BELGAQUA - te onthouden van pogingen om inlichtingen van vertrouwelijke aard betreffende
zijn concurrenten of hun producten in te winnen. Deze schikking blijft geldig, ook na de
beëindiging van de overeenkomst.
6.5.

Beëindiging van de overeenkomst

Beide partijen kunnen op ieder ogenblik een einde stellen aan de overeenkomst door middel van
een aangetekend en gemotiveerd schrijven. De beëindiging wordt van kracht na afloop van een
opzegtermijn van drie maanden.
Indien blijkt dat één van de partijen op ontegensprekelijke wijze zijn contractuele verplichtingen
ernstig heeft verwaarloosd, heeft de andere partij het recht zonder opzegtermijn een einde te
stellen aan de overeenkomst.
De opzegging van de overeenkomst houdt geenszins in dat de financiële verplichtingen van de
aanvrager of houder van een attest of certificaat tegenover BELGAQUA vervallen. Inzonderheid
wordt iedere som die hij heeft gestort voor het bekomen van een attest of certificaat of als
vergoeding voor de publicatie in de lijst definitief eigendom van BELGAQUA.
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7.

Eindbeschikkingen

Onderhavige algemene voorwaarden werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van
BELGAQUA in zitting van 01 oktober 2019 en zijn van toepassing vanaf 1 januari 2020. Voor alle
aanvragen die op formele en volledige wijze voor deze datum worden ingediend blijven de
schikking opgenomen in het document met datum 01 mei 2016 van toepassing.
____________

Bijlagen:

- aanvraagformulieren
- tarieven

BELGAQUA
Belgische Federatie voor de Watersector
vereniging zonder winstoogmerk

Keizerinlaan, 17-19 - BE 1000 BRUSSEL
tel. : + 32(0)2 706.40.90
E-mail: info@belgaqua.be
www.belgaqua.be
Bank Belfius: IBAN: BE62 0680 8156 1061 - BIC: GKCCBEBB
BTW : BE- 0407 781 169
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BELGAQUA, Belgische Federatie voor de Watersector vzw
Keizerinlaan, 17-19 - BE 1000 BRUSSEL

Aanvraag tot het bekomen van een BELGAQUA-attest van conformiteit van een apparaat
met de technische Voorschriften voor Binneninstallaties.
1.

Identiteit van de aanvrager

Naam van de maatschappij, statuut : …………………………………………………………
Volledig adres :

straat ………………………………………………… nr; bus : .…………

postcode ………………

plaats : ………………………………………

land : ……………………

Telefoon : .………………………………
BTW-nummer : ………………………… E-mail : …………………………… www:
Geldig vertegenwoordigd door :

Naam,Voornaam : …………………………………………
Functie : …………………………………………………

2.

Beschrijving van het onderwerp van de aanvraag (één fiche per afzonderlijk apparaat)

Type van apparaat, gebruik: …………………………………………………………………
Merk : ……………………………………………………………………………………………
Model, referenties (eenduidend voor ieder afzonderlijk apparaat) : ……………………………………
Bijzondere kenmerken : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Ik,

ondergetekende

en

bovengenoemde,

geldige

vertegenwoordiger

van

de

firma

..............................…………. , verklaar hierbij BELGAQUA te verzoeken een technisch onderzoek uit te voeren van bovenvermeld apparaat om de conformiteit ervan vast te stellen met de
voorschriften van de Technische Voorschriften goedgekeurd door de Raad van Bestuur van
BELGAQUA d.d. 25 november 2002 en de opeenvolgende wijzigingen.
Ik heb kennis genomen van de Algemene Voorwaarden en het tarief van de vergoedingen van
toepassing op de behandeling van onderhavige aanvraag en op de eventuele toekenning van een
conformiteitsattest en bevestig door indiening van onderhavige volledig ingevulde en
ondertekende aanvraag mijn akkoord met deze Voorwaarden.
Ik verbind mij ertoe aan BELGAQUA of enige andere persoon die door haar is gemandateerd alle
inlichtingen te verschaffen die de afhandeling van het dossier kunnen vergemakkelijken.
Datum

Handtekening

(Bijlage : technische documentatie, hydraulische schema's, bestaande certificaten, enz.)
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BELGAQUA, Belgische Federatie voor de Watersector vzw
Keizerinlaan, 17-19 - BE 1000 BRUSSEL

Aanvraag tot keuring door BELGAQUA van een keerklep of een beveiliging
ter bescherming van de drinkwaternetten tegen verontreinigingen.
1.

Identiteit van de aanvrager

Naam van de maatschappij, statuut : …………………………………………………………
Volledig adres :

straat ………………………………………………… nr; bus : .…………

postcode ………………

plaats : …………………………………… land : ………………………

Telefoon : .………………………………
BTW-nummer : ………………………… E-mail : …………………………… www:
Geldig vertegenwoordigd door :

Naam,Voornaam : …………………………………………
Functie : …………………………………………………

2.

Beschrijving van het onderwerp van de aanvraag

(één fiche per afzonderlijke klep of beveiliging)

Type van klep of beveiliging: …………………………………………………………………
Merk : ……………………………………………………………………………………………
Model, diameter (eenduidend voor iedere afzonderlijke klep of beveiliging) :

…………………………

Bijzondere kenmerken : …………………………………………………………………………
Bestaande certificaten, geldigheidsduur: ………………………………………………………
Ik,

ondergetekende

en

bovengenoemde,

geldige

vertegenwoordiger

van

de

firma

...............................………… , verklaar hierbij BELGAQUA te verzoeken een technisch
onderzoek uit te voeren van bovenvermelde keerklep of beveiliging met het oog op de keuring
ervan door BELGAQUA.
Ik heb kennis genomen van de Algemene Voorwaarden en het tarief van de vergoedingen van
toepassing op de behandeling van onderhavige aanvraag en op de eventuele toekenning van een
keuringscertificaat en bevestig door indiening van onderhavige volledig ingevulde en
ondertekende aanvraag mijn akkoord met deze Voorwaarden.
Ik verbind mij ertoe aan BELGAQUA of enige andere persoon die door haar is gemandateerd alle
inlichtingen te verschaffen die de afhandeling van het dossier kunnen vergemakkelijken.
Datum

Handtekening

(Bijlage : technische documentatie, hydraulische schema's, bestaande certificaten, enz.)
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BELGAQUA, Belgische Federatie voor de Watersector vzw
Keizerinlaan, 17-19 - BE 1000 BRUSSEL

Aanvraag tot het bekomen van een BELGAQUA-attest van categorie van een fluïdum dat
in contact kan komen met drinkwater.
1.

Identiteit van de aanvrager

Naam van de maatschappij, statuut : …………………………………………………………
Volledig adres :

straat ………………………………………………… nr; bus : .…………

postcode ………………

plaats : ………………………………………

land : ………………

: ……………………………
BTW-nummer : ………………………… E-mail : …………………………… www.
Geldig vertegenwoordigd door :

Naam,Voornaam : …………………………………………
Functie : …………………………………………………

2.

Beschrijving van het onderwerp van de aanvraag (één fiche per afzonderlijk product)

Type van product, gebruik: …………………………………………………………………
Merk : ……………………………………………………………………………………………
Model, referenties (eenduidend voor ieder afzonderlijk product) : ……………………………………
Bijzondere kenmerken : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Ik,

ondergetekende

en

bovengenoemde,

geldige

vertegenwoordiger

van

de

firma

..............................………….………, verklaar hierbij BELGAQUA te verzoeken een technisch
onderzoek uit te voeren van bovenvermeld product om de conformiteit ervan vast te stellen met
de voorwaarden van de Europese norm NBN EN-1717 inzake de bepaling van categorie van
fluïdum.
Ik heb kennis genomen van de Algemene Voorwaarden en het tarief van de vergoedingen van
toepassing op de behandeling van onderhavige aanvraag en op de eventuele toekenning van
een attest van categorie en bevestig door indiening van onderhavige volledig ingevulde en
ondertekende aanvraag mijn akkoord met deze Voorwaarden.
Ik verbind mij ertoe aan BELGAQUA of enige andere persoon die door haar is gemandateerd alle
inlichtingen te verschaffen die de afhandeling van het dossier kunnen vergemakkelijken.
Datum

Handtekening

(Bijlage : veiligheidsinformatieblad, technische documentatie, …)
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BELGAQUA Belgische federatie voor de Watersector vzw
Keizerinlaan, 17-19

BE-1000 BRUSSEL

Controle van de conformiteit van apparaten
met de BELGAQUA Technische Voorschriften Binneninstallaties
_____________
Lijst van de tarieven (excl. BTW) van toepassing vanaf 3 mei 2021 (1)

Keuring van apparaten, keerkleppen en beveiligingen (2)
-

Keuring van een nieuwe familie, 5 jaar geldig

-

Uitbreiding van een bestaande familie, 5 jaar geldig

790,00 EUR

-

Verlenging van een bestaande familie voor 5 jaar

590,00 EUR

-

Administratieve wijziging

360,00 EUR

-

In het geval van afkeuring van het dossier
of bij terugtrekking door de aanvrager na ontvangst
en onderzoek van het volledige dossier

480,00 EUR

1.150,00 EUR

Onder “familie” verstaat men: een reeks van toestellen of beveiligingen met
een identieke hydraulische uitvoeringswijze en, voor toestellen, met een
identieke beveiliging.
(bv.: een reeks hogedrukreinigers van kleine tot grote modellen met eenzelfde
manier van voeding via een identieke onderbreking of een reeks gelijkaardige
keerkleppen met verschillende diameters).
Attestering van categorie van fluïdum dat in contact kan komen met
drinkwater (2)
-

Keuring Fluïdum Cat 3, 1 jaar geldig.

650,00 EUR

-

Jaarlijkse verlenging Fluïdum Cat 3
1ste Fluïdum :
Vanaf 2de Fluïdum :

220,00 EUR
100,00 EUR

(1) : iedere aanvraag die uiterlijk op 30 april 2021 werd ingediend samen met de
nodige technische documentatie, wordt behandeld aan de voorwaarden die tot die
datum van toepassing waren.
(2) : in technische documentatie mag de Belgaqua keuring worden vermeld, het
Belgaqua logo mag echter niet gebruikt worden.
Betalingstermijn : 30 dagen netto
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