
BIJLAGE III : GEGEVENSLIJST
De gegevenslijst is een niet-limitatieve lijst van gegevens die tussen de verschillende partijen uitgewisseld worden.

Gegevens Eenheid Te leveren door Te leveren aan

Vooruitzichten inzake af te nemen hoeveelheid gas
op jaarbasis

m3(n) EA of LEV of
VNG

DNB

Vooruitzichten inzake te injecteren hoeveelheid gas
op jaarbasis

m3(n) Producent DNB

De maximale productiehoeveelheid gas van een
productie-eenheid

m3(n) Producent DNB

Capaciteit van een aansluiting m3(n)/h EA of LEV DNB

Leveringsdruk in een afnamepunt bar DNB EA en LEV

Leveringscapaciteit een afnamepunt m3(n)/h DNB EA en LEV

Ter beschikking gestelde capaciteit m3(n)/h VO en DNB DNB

Onderschreven capaciteit m3(n)/h EA of LEV of
VNG

DNB

Meetgegevens kW DNB VO en LEV en
VNG

Afnamevooruitzichten kW EA of LEV of
VNG

DNB

Energie-inhoud per volume-eenheid kWh/m3(n) VO DNB

EA = eindafnemer
LEV = leverancier
VNG = vervoernetgebruiker
DNB = distributienetbeheerder
VO = vervoeronderneming
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[C − 2002/36443]
24 OKTOBER 2002. — Omzendbrief LNW/2002/2 betreffende de vaststelling van de code van goede praktijk

voor het ontwerp en gebruik van droogweerafvoersystemen (DWA-systemen)

Aan alle provinciegouverneurs

Ter kennisgeving aan de diensten en instellingen, belast met de uitvoering van deze omzendbrief

Op 30 maart 1996 heeft de Vlaamse regering het besluit goedgekeurd houdende vaststelling van de voorwaarden
onder dewelke, alsook van de verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten, verbonden aan de
aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals houdende
vaststelling van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma’s. Ter
uitvoering van dit besluit werd op 31 juli 1996 door middel van een omzendbrief de code van goede praktijk voor de
aanleg van openbare riolen uitgevaardigd (Belgisch Staatsblad 10 september 1996). Die code van goede praktijk werd al
meerdere malen aangevuld.

Op 19 december 1996 werd - ook met een omzendbrief - de code van goede praktijk voor de aanleg van
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties (KWZI’s) uitgevaardigd (BS 4 februari 1997). Deze code van goede
praktijk werd als tiende hoofdstuk toegevoegd aan de ″Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen″.

Op 23 maart 1999 werden nog twee nieuwe hoofdstukken aan de code van goede praktijk toegevoegd. Hoofdstuk
11 handelt over de herwaardering van het grachtenstelsel en hoofdstuk 12 gaat in op hemelwaterputten en
infiltratievoorzieningen.

Met het decreet van 21 december 2001 (BS 29 januari 2002) werden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de wet
van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. Sindsdien kan de subsidiëring
van afvoersystemen voor de afvoer van uitsluitend afvalwater met een maximaal debiet van 2 DWA, waarbij het
hemelwater langs hetzelfde traject wordt afgevoerd door middel van een geherwaardeerd grachtenstelsel dat op een
milieuverantwoorde wijze in stand wordt gehouden of door middel van een gelijkwaardige oplossing met inbegrip van
de aan dit afvoersysteem gerelateerde retentie- en/of infiltratievoorzieningen voor hemelwater, opgetrokken worden
tot 100 %.

Het Besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002 (BS 10 april 2002) met betrekking tot de subsidiëring van
de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de
gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie, bepaalt in hoofdstuk 2, artikel 2, § 3, dat de
gewestbijdrage wordt verhoogd tot 100 % voor de aanleg van een afvoersysteem van uitsluitend afvalwater(doorsnede
2 DWA), waarbij het hemelwater wordt afgevoerd langs hetzelfde traject door middel van een geherwaardeerd
grachtenstelsel dat op een milieuverantwoorde wijze in stand wordt gehouden of door middel van een gelijkwaardige
oplossing; alsook voor de aanleg van de met het rioleringsproject gerelateerde retentie- en/of infiltratievoorzieningen
voor hemelwater.

Totstandkoming van deze aanvulling
Momenteel bevat de code van goede praktijk weinig specifieke bepalingen voor het ontwerpen van leidingen die

uitsluitend bestemd zijn voor het transport van afvalwater. De administratie heeft dan ook aan de KULeuven de
opdracht gegeven om aanvullende ontwerpregels voor zuivere afvalwaterleidingen op te stellen.

De studie werd gevolgd door een stuurgroep met vertegenwoordigers van de Vlaamse Milieumaatschappij, de
N.V. Aquafin en Aminal, afdeling Water.

De afdeling Water van de administratie Milieu-, Land- en Waterbeheer zal deze aanvulling op de code van goede
praktijk volgen en de eventuele aanpassingen aan de nieuwe stand van de techniek in de toekomst aan mijn
goedkeuring voorleggen.
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Toepassingsgebied
De code van goede praktijk moet overeenkomstig artikel 8, 1°, van het besluit van de Vlaamse regering van

1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere
dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties,
gehanteerd worden als toetsingskader voor de in het kader van dit besluit voor subsidie ingediende dossiers voor de
aanleg en verbetering van openbare rioleringen en van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Beschikbaar gestelde documenten
De code van goede praktijk voor het ontwerp en gebruik van DWA-systemen vormt een geheel met deze

omzendbrief.
De afdeling Water van Aminal wordt gelast deze aanvulling op de bestaande code van goede praktijk kosteloos

te verspreiden bij alle betrokkenen die het boek ″Krachtlijnen voor een geı̈ntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen,
Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen, individuele voorbehandelingsinstallaties en kleinschalige
rioolwaterzuiveringsinstallaties″ al besteld hebben.

Het boek ″Krachtlijnen voor een geı̈ntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen, Code van goede praktijk voor de
aanleg van openbare riolen, individuele voorbehandelingsinstallaties en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties″ is
voor 7,44 euro te verkrijgen bij de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Informatie, A. Van De Maelestraat 96,
9320 Erembodegem.

Ten slotte kan ook een kopie van de volledige studie die aan de grondslag ligt van de opgestelde code worden
aangevraagd bij de afdeling Water van de administratie Milieu-, Land- en Waterbeheer, E. Jacqmainlaan 20, bus 5 te
1000 Brussel, tel. : 02-553 21 11, e-mail : water@lin.vlaanderen.be.

Ik verzoek u deze omzendbrief ter kennis te brengen van alle gemeentebesturen van uw provincie en op te nemen
in het Bestuursmemoriaal van uw provincie.

V. DUA,
Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw

AGENDA’S — ORDRES DU JOUR

BELGISCHE SENAAT

[C − 2002/20287]
Plenaire vergaderingen

Agenda

Woensdag 27 november 2002

’s Namiddags, om 14 uur :
1. Evocatieprocedure.
Wetsontwerp houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalin-

gen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot
wijziging van de criminele straffen.

2. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van
28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en
betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in
drankautomaten te verbieden (van Mevr. Sabine de Bethune c.s.).

3. Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo’s in vitro (van
de heren Philippe Monfils en Philippe Mahoux).

Toe te voegen :
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo’s (van de heer

Philippe Monfils).
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo’s in vitro

(van de heer Philippe Mahoux).
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro

(van Mevr. Ingrid van Kessel c.s.).
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo’s in vitro (van

de heer Marcel Colla).
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro

(van Mevr. Jacinta De Roeck en de heer Paul Galand).
2. Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo’s en

geslachtscellen (van de heer Patrik Vankrunkelsven en Mevr. Jeannine
Leduc).

Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo’s in vitro (van
Mevr. Clotilde Nyssens c.s.).

’s Avonds, om 19 uur :
Hervatting van de agenda van de namiddagvergadering.

Donderdag 28 november 2002

’s Ochtends, om 10 uur :
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van

hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek (van Mevr. Jeannine Leduc c.s.).

SENAT DE BELGIQUE

[C − 2002/20287]
Séances plénières

Ordre du jour

Mercredi 27 novembre 2002

L’après-midi, à 14 heures :
1. Procédure d’évocation.
Projet de loi relatif à la mise en concordance des dispositions légales

en vigueur avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de
mort et modifiant les peines criminelles.

2. Proposition de loi modifiant l’article 13 de la loi du 28 décem-
bre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente,
en vue d’interdire la vente d’alcopops dans les distributeurs automa-
tiques de boissons (de Mme Sabine de Bethune et consorts).

3. Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons in vitro
(de MM. Philippe Monfils et Philippe Mahoux).

A joindre :
Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons (de

M. Philippe Monfils).
Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons in vitro (de

M. Philippe Mahoux).
Proposition de loi relative à la protection de l’embryon in vitro (de

Mme Ingrid van Kessel et consorts).
Proposition de loi concernant la protection des embryons in vitro (de

M. Marcel Colla).
Proposition de loi relative à la protection de l’embryon in vitro (de

Mme Jacinta De Roeck et M. Paul Galand).
Proposition de loi relative à la recherche sur les embryons et les

cellules reproductrices (de M. Patrik Vankrunkelsven et Mme Jeannine
Leduc).

Proposition de loi relative à la protection des embryons in vitro (de
Mme Clotilde Nyssens et consorts).

Le soir, à 19 heures :
Reprise de l’ordre du jour de la séance plénière de l’après-midi.

Jeudi 28 novembre 2002

Le matin, à 10 heures :
Proposition de loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe

et modifiant certaines dispositions du Code civil (de Mme Jeannine
Leduc et consorts).
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