
VLAAMSE OVERHEID

[2013/204690]
19 JULI 2013. — Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op

minimumlevering van elektriciteit, gas en water en tot wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende
water bestemd voor menselijke aanwending, wat de minimumlevering van water betreft en de bescherming
van abonnees tegen afsluiting van de drinkwatertoevoer (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :
DECREET tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van

elektriciteit, gas en water en tot wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke
aanwending, wat de minimumlevering van water betreft en de bescherming van abonnees tegen afsluiting van de
drinkwatertoevoer

HOOFDSTUK 1. — Inleidende bepalingen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid en een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. Dit decreet geeft gedeeltelijke uitvoering aan verschillende bepalingen van Richtlijn 98/83/EG van de
Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water.

HOOFDSTUK 2. —Wijzigingen van het decreet van 20 december 1996
tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water

Art. 3. Het opschrift van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van
elektriciteit, gas en water wordt vervangen door wat volgt :

« Decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht
op minimumlevering van elektriciteit, gas en water ».

Art. 4. In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 25 mei 2007 en 8 mei 2009, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1o punt 1o wordt vervangen door wat volgt :

« 1o huishoudelijke abonnee : een abonnee als vermeld in artikel 2, 28o, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende
water bestemd voor menselijke aanwending; »;

2o punt 2o wordt opgeheven;

3o punt 3o wordt vervangen door wat volgt :

« 3o exploitant : de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, vermeld in artikel 2, 3o, van het decreet
van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending; ».

Art. 5. Artikel 3 tot en met 6 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2007, worden opgeheven.

Art. 6. In artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 25 mei 2007 en 20 april 2012, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1o in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

« Wat de minimumlevering van water betreft, brengt de lokale adviescommissie binnen dertig kalenderdagen na
ontvangst van het verzoek en na een contradictoir onderzoek, een gemotiveerd advies uit over de volgende gevallen :

1o het verzoek van de exploitant om de toevoer van de minimale levering van water bij een huishoudelijke abonnee
af te sluiten in de gevallen, vermeld in artikel 5, § 5, eerste lid, 7o tot en met 9o, van het decreet van 24 mei 2002
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;

2o het verzoek tot heraansluiting van de huishoudelijke abonnee na een weigering van de exploitant om de
abonnee weer aan te sluiten na beëindiging van de gevallen, vermeld in artikel 5, § 5, eerste lid, 7o tot en met 9o, van het
voormelde decreet. »;

2o in paragraaf 3 wordt in het tweede en het vierde lid het woord ″distributeur″ vervangen door het woord
″exploitant″;

3o in paragraaf 3 wordt in het derde en het vierde lid tussen het woord ″een″ en het woord ″abonnee″ het woord
″huishoudelijke″ ingevoegd;

4o in paragraaf 4 worden tussen het woord ″afnemer″ en het woord ″kan″ de woorden ″of een huishoudelijke
abonnee″ ingevoegd.

HOOFDSTUK 3. — Wijzigingen van het decreet van 24 mei 2002
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending

Art. 7. Aan artikel 2 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending,
gewijzigd bij de decreten van 24 december 2004, 21 december 2007, 12 december 2008 en 19 december 2008, worden
volgende wijzigingen aangebracht :

1o een punt 28o tot en met 32o worden toegevoegd, die luiden als volgt :

« 28o huishoudelijke abonnee : een abonnee die het door de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk
geleverde water uitsluitend gebruikt om te voorzien in de huishoudelijke behoeften van gedomicilieerde personen in
het desbetreffende onroerend goed waarop hij een recht heeft. Het betreft een van de volgende personen :

1o een natuurlijk persoon, behalve in het geval van een onderneming als vermeld in artikel 2, 3o, van de wet van
16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister,
tot oprichtingen van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen;

2o een vereniging van mede-eigenaars;

29o aftakking : het geheel van leidingen en apparatuur, gebruikt voor de watervoorziening van een onroerend
goed, inclusief de watermeter, dat door de exploitant wordt aangelegd vanaf de distributieleiding tot aan een
binneninstallatie;

30o aansluiting : de koppeling met het openbaar waterdistributienetwerk waardoor water, bestemd voor
menselijke consumptie, kan worden afgenomen;
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31o fraude : het oneigenlijke gebruik van het openbaar waterdistributienetwerk, waardoor water, bestemd voor
menselijke consumptie onrechtmatig kan worden afgenomen dat niet geregistreerd wordt door de watermeter of
waarvan de correcte registratie van het verbruik door kunstgrepen verhinderd wordt;

32o watermeter : het toestel dat beantwoordt aan de wetgeving op de metrologie, dat eigendom is van de exploitant
en dat geplaatst is bij de klant om het volume van het water, geleverd door de exploitant, te registreren. »;

2o punt 17o wordt vervangen door wat volgt :

« 17o water bestemd voor menselijke consumptie : al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor
drinken, koken, voedselbereiding, vaat of persoonlijke hygiëne, 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. ».

Art. 8. In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1o in paragraaf 2 wordt het woord ″aansluitingen″ telkens vervangen door het woord ″aftakkingen″;

2o er wordt een paragraaf 2bis ingevoegd, die luidt als volgt :

« § 2bis. Behalve in de gevallen, vermeld in paragraaf 5, heeft elke huishoudelijke abonnee recht op een minimale
en ononderbroken levering van water voor menselijke consumptie om, volgens de geldende levensstandaard,
menswaardig te kunnen leven.

De Vlaamse Regering kan, na advies van de desbetreffende sector, de minimaal te leveren hoeveelheid water
vaststellen en nadere regels bepalen om die minimale levering aan te passen aan de geldende levensstandaard. »;

3o er worden een paragraaf 4 tot en met 7 toegevoegd, die luiden als volgt :

« § 4. De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk,
de procedure die de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk moet volgen bij wanbetaling van zijn
abonnee.

De procedure voor huishoudelijke abonnees omvat minstens de volgende elementen :

1o de versturing van een herinneringsbrief en een aangetekende ingebrekestelling;

2o een voorstel tot afbetalingsplan door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk;

3o de regeling voor een sociale begeleiding door het O.C.M.W. of de door de huishoudelijke abonnee gekozen
erkende schuldbemiddelaar.

§ 5. De exploitant mag op zijn initiatief de waterlevering bij een huishoudelijke abonnee alleen in de volgende
gevallen afsluiten :

1o bij werkzaamheden voor herstelling, vernieuwing, wijziging, verplaatsing, onderhoud of exploitatie van het
openbaar waterdistributienetwerk, zolang die toestand duurt;

2o bij een onmiddellijke en ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, zolang die toestand duurt;

3o als de huishoudelijke abonnee of de eigenaar bij een bedreiging voor de volksgezondheid en de veiligheid van
de watervoorziening als vermeld in artikel 6, § 2, vierde lid, en § 4, tweede lid, weigert gevolg te geven aan de
geadviseerde herstelmaatregelen voor het huishoudelijk leidingnet;

4o als de huishoudelijke abonnee niet toestemt in of zich verzet tegen de keuring van het huishoudelijk leidingnet,
vermeld in artikel 4, § 2, 1o, en de inventarisatie, controle- en onderhoudstaken, vermeld in artikel 7, § 1 en § 2;

5o als uit de keuring van het huishoudelijk leidingnet, vermeld in artikel 4, § 2, 1o, blijkt dat die niet conform is;

6o bij fraude door de huishoudelijke abonnee of de eigenaar;

7o als de huishoudelijke abonnee of de eigenaar weigert om aan de exploitant of zijn aangestelde toegang te geven
tot de ruimte waarin de watermeter is opgesteld voor de controle van de watermeter en van de aansluiting;

8o als de huishoudelijke abonnee weigert om met de exploitant een regeling uit te werken voor de betaling van
openstaande facturen of de regeling niet nakomt;

9o wanneer de verbruiker weigert om de door de Vlaamse Regering vastgelegde procedures voor de
tegensprekelijke overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering,
na te leven;

10o bij een onroerend goed dat onbewoond is of in onbruik is.

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 3o tot en met 5o, is de afsluiting pas mogelijk na ontvangst van een bevel
tot afsluiting van de toezichthoudende ambtenaar.

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 7o tot en met 9o, is de afsluiting pas mogelijk na een overeenkomstig
gemotiveerd advies van de lokale adviescommissie en conform de procedure en de voorwaarden, vermeld in het
decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water. Onder
lokale adviescommissie wordt verstaan : een lokale adviescommissie als vermeld in artikel 7 van het voormelde
decreet.

De Vlaamse Regering kan nadere procedures omtrent de afsluiting van de waterlevering bij een huishoudelijke
abonnee bepalen.

In het geval, vermeld in het eerste lid, 1o, komen de kosten verbonden aan de afsluiting en de heraansluiting niet
ten laste van de huishoudelijke abonnee of de eigenaar.

In het geval, vermeld in het eerste lid, 2o, zijn de kosten verbonden aan de afsluiting en de heraansluiting ten laste
van de veroorzaker van de situatie van onmiddellijke en ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Indien deze
veroorzaker niet gekend is, zijn de kosten verbonden aan de afsluiting en de heraansluiting ten laste van de exploitant.

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 3o en 5o tot en met 7o, zijn de kosten verbonden aan de afsluiting en de
heraansluiting ten laste van de huishoudelijke abonnee of de eigenaar.

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 4o en 8o, zijn de kosten verbonden aan de afsluiting en de heraansluiting
ten laste van de huishoudelijke abonnee.
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In het geval, vermeld in het eerste lid, 9o, zijn de kosten verbonden aan de afsluiting en de heraansluiting ten laste
van de verbruiker.

In het geval, vermeld in het eerste lid, 10o, zijn de kosten verbonden aan de afsluiting en de heraansluiting ten laste
van de eigenaar.

In afwijking van de vorige leden vallen de kosten die verbonden zijn aan de afsluiting en de heraansluiting steeds
ten laste van de exploitant als blijkt dat de huishoudelijke abonnee ten onrechte werd afgesloten.

§ 6. De Vlaamse Regering kan, na advies van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk,
de gevallen bepalen waarin de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk de levering bij abonnees, andere
dan huishoudelijke, kan afsluiten.

§ 7. De Vlaamse Regering kan, na advies van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, nadere
regels bepalen met betrekking tot de effectieve afsluiting van de waterlevering bij de abonnee en de informatie-
verstrekking daarover aan de vermoedelijke verbruikers. ».

Art. 9. In artikel 6 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1o paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt :

« § 2. Voor water, bestemd voor menselijke consumptie, moet de waterleverancier aan de kwaliteitseisen voldoen
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.

Als in het kader van de controles, vermeld in artikel 7, § 1, vastgesteld wordt dat het water, bestemd voor
menselijke consumptie, niet voldoet aan de kwaliteitseisen ten gevolge van het huishoudelijk leidingnet of het
onderhoud daarvan, maar dat de kwaliteit van het water, bestemd voor menselijke consumptie, in het openbaar
waterdistributienetwerk daardoor niet in het gedrang komt, wordt de waterleverancier, behalve in publieke gebouwen
en voor zover de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geïnformeerd over de kwaliteit van het water,
bestemd voor menselijke consumptie, en over de mogelijke herstelmaatregelen, geacht te hebben voldaan aan de
verplichtingen die daarvoor 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. Als de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geïnformeerd, moeten in
voorkomend geval de eigenaar de abonnee en de abonnee de eigenaar informeren over het feit dat niet is voldaan aan
de kwaliteitseisen, de mogelijke herstelmaatregelen en de uitgevoerde herstelmaatregelen.

Als 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. Als de waterleverancier de eigenaar of de
abonnee heeft geïnformeerd, moeten in voorkomend geval de eigenaar de abonnee en de abonnee de eigenaar
informeren over de mogelijke herstelmaatregelen en de uitgevoerde herstelmaatregelen.

Als in het kader van de controles, vermeld in artikel 7, § 1, vastgesteld wordt dat het water, bestemd voor
menselijke consumptie, niet voldoet aan de kwaliteitseisen ten gevolge van het huishoudelijk leidingnet of het
onderhoud daarvan, en als daardoor de kwaliteit van het water, bestemd voor menselijke consumptie, in het openbaar
waterdistributienetwerk wordt beïnvloed, informeert de waterleverancier de eigenaar of de abonnee over de situatie.
De waterleverancier :

1o adviseert de eigenaar of abonnee over de te nemen herstelmaatregelen aan het huishoudelijk leidingnet,
vermeld in paragraaf 2, tweede lid, van dit artikel;

2o legt herstelmaatregelen op aan het huishoudelijk leidingnet om de kwaliteit van het water, bestemd voor
menselijke consumptie, in het openbaar waterdistributienetwerk opnieuw op peil te brengen;

3o legt termijnen voor de uitvoering ervan op;

4o brengt de toezichthoudende ambtenaar, vermeld in artikel 17, op de hoogte van de situatie.

Als de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geïnformeerd, moeten in voorkomend geval de eigenaar
de abonnee en de abonnee de eigenaar informeren over de situatie, de mogelijke herstelmaatregelen en de uitgevoerde
herstelmaatregelen.

De eigenaar of de abonnee voert binnen de opgelegde termijnen de opgelegde herstelmaatregelen uit aan het
huishoudelijk leidingnet om de kwaliteit van het water, bestemd voor menselijke consumptie, in het openbaar
waterdistributienetwerk opnieuw op peil te brengen. »;

2o er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 4. Als uit de inventarisatie, controle- en onderhoudstaken, vermeld in artikel 7, § 1 en § 2, blijkt dat er een reëel
risico is dat het water aan de kranen die in het desbetreffende perceel of gebouw gewoonlijk worden aangewend voor
water, bestemd voor menselijke consumptie, niet voldoet aan de kwaliteitseisen, wordt de waterleverancier, voor zover
hij de eigenaar of de abonnee heeft geïnformeerd over de situatie en over de mogelijke herstelmaatregelen, geacht te
hebben voldaan aan de verplichtingen die daarvoor worden vastgesteld door de Vlaamse Regering. Als de
waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geïnformeerd, moeten in voorkomend geval de eigenaar de abonnee
en de abonnee de eigenaar informeren over het reële risico dat niet aan de kwaliteitseisen is voldaan, en over de
mogelijke herstelmaatregelen en de uitgevoerde herstelmaatregelen.

Als uit de inventarisatie, controle- en onderhoudstaken, vermeld in artikel 7, § 1 en § 2, blijkt dat er een reëel risico
is voor de kwaliteit van het water in het openbaar waterdistributienetwerk door een gebrek in het huishoudelijk
leidingnet, informeert de waterleverancier de eigenaar of de abonnee over de situatie, legt herstelmaatregelen op om
het reële risico weg te nemen en legt termijnen op voor de uitvoering ervan. Indien de waterleverancier de eigenaar of
de abonnee heeft geïnformeerd, dient in voorkomend geval de eigenaar de abonnee en de abonnee de eigenaar te
informeren over de situatie, de mogelijke herstelmaatregelen en de uitgevoerde herstelmaatregelen. De eigenaar of de
abonnee voert binnen de opgelegde termijnen de opgelegde herstelmaatregelen uit aan het huishoudelijk leidingnet om
het vastgestelde reële risico voor de kwaliteit van het water in het openbaar waterdistributienetwerk weg te nemen. ».
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Art. 10. In artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 23 december 2010,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1o in paragraaf 1 worden de woorden ″en van de watermeter″ vervangen door de zinsnede ″, de aftakking,
de watermeter en van de aansluiting,″;

2o paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt :

« § 2. De waterleverancier of zijn aangestelde en de controleambtenaren, vermeld in paragraaf 3, hebben het recht
de woning, private en publieke gebouwen te bezoeken tussen acht en twintig uur met het oog op :

1o de controles, vermeld in paragraaf 1;

2o de inventarisatie-, controle- en onderhoudstaken bij de gebruikers van de diensten van de exploitanten met
betrekking tot de opvang, het gebruik, de afvoer en de zuivering van het aan de abonnees verstrekte water, bestemd
voor menselijke consumptie, hemelwater, grondwater, oppervlaktewater en gerecupereerd afvalwater, inclusief de
daarvoor aangewende infrastructuur;

3o de verplichte keuring, vermeld in artikel 4, § 2, 1o.

Als de toegang tot de woning, het private of het publieke gebouw wordt geweigerd of de beoogde controle of
keuring wordt geweigerd, brengt de waterleverancier de controleambtenaren, vermeld in paragraaf 3, en de
toezichthoudende ambtenaren, vermeld in artikel 17, § 1, daarvan op de hoogte. »;

3o in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

« § 3. De bevoegde diensten van de Vlaamse Regering kunnen te allen tijde de controles, vermeld in paragraaf 1,
en de controles en inventarisatietaken, vermeld in paragraaf 2, uitvoeren. De Vlaamse Regering wijst de daarvoor
bevoegde controleambtenaren aan. De controleambtenaren moeten zich steeds legitimeren. ».

Art. 11. In artikel 8, § 1, 4o, van hetzelfde decreet wordt het woord ″klant″ vervangen door het woord ″abonnee″.

Art. 12. In artikel 16 van hetzelfde decreet wordt in paragraaf 1, derde lid, een punt 9o toegevoegd, dat luidt als
volgt :

« 9o de regeling inzake de tegensprekelijke overname van de waterlevering of vernieuwde indienststelling van de
waterlevering. ».

Art. 13. In artikel 17 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1o in paragraaf 5 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :

« Als de toezichthoudende ambtenaren vaststellen dat de eigenaar of de abonnee een van de volgende handelingen
stelt, dan kunnen de toezichthoudende ambtenaren - als de eigenaar of de abonnee weigert gevolg te geven aan de
raadgevingen, aanmaningen en bevelen die overeenkomstig paragraaf 2, derde lid, zijn gegeven - de onderbreking
bevelen van de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, binnen de termijn die ze bepalen, of kunnen
ze de nodige maatregelen ambtshalve uitvoeren of doen uitvoeren. De uitvoering van die maatregelen geschiedt op
kosten en op risico van de in gebreke blijvende persoon. De eigenaar of de abonnee :

1o stemt niet in met of verzet zich tegen de controles, vermeld in artikel 7, § 1, met uitzondering van de controle
van de watermeter;

2o stemt niet in met of verzet zich tegen de inventarisatie-, controle- en onderhoudstaken, vermeld in artikel 7, § 2;

3o stemt niet in met of verzet zich tegen de keuring, vermeld in artikel 4, § 2, 1o;

4o voert de herstelmaatregelen aan het huishoudelijk leidingnet, vermeld in artikel 6, § 2, tweede tot en met
vierde lid, en § 4, niet uit;

5o weigert om de door de Vlaamse Regering vastgestelde procedures voor de tegensprekelijke overname van de
waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering, na te leven. »;

2o aan paragraaf 5 wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« De toezichthoudende ambtenaren vermelden bij de bevelen tot stopzetting of onderbreking van de levering van
water, bestemd voor menselijke consumptie, de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het heropstarten
van de levering. »;

3o paragraaf 6 wordt vervangen door wat volgt :

« § 6. De overtreder en de waterleverancier worden op de hoogte gebracht van de bevelen tot stopzetting of
onderbreking van de levering, vermeld in paragraaf 5.

De overtreder wordt op de hoogte gebracht binnen vijf werkdagen, met een per post aangetekende brief »;

4o er wordt een paragraaf 8 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 8. De waterleverancier, de eigenaar of de abonnee die van mening is dat de stopzetting of onderbreking van
de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, vermeld in paragraaf 5, niet meer terecht is omdat voldaan
is aan de opgelegde voorwaarden voor het heropstarten van de levering, vermeld in paragraaf 5, vijfde lid, kan het
heropstarten van de levering aanvragen bij de toezichthoudende ambtenaar die het initieel bevel tot stopzetting of
onderbreking van de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, heeft gegeven.

In geval van de eigenaar of de abonnee kan de aanvraag alleen gebeuren nadat de procedures zijn doorlopen voor
de aanvraag van een heraansluiting bij de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk, bepaald door de
Vlaamse Regering.

56205MONITEUR BELGE — 23.08.2013 — BELGISCH STAATSBLAD



De aanvraag, vermeld in het eerste lid, wordt gedaan met een gewone brief. De aanvraag moet worden
gemotiveerd, waarbij wordt aangetoond dat aan de opgelegde voorwaarden wordt voldaan.

De toezichthoudende ambtenaar beslist over de aanvraag binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na
ontvangst van de aanvraag.

De aanvrager en de waterleverancier worden met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van de beslissing
binnen een termijn van drie werkdagen. ».

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

Brussel, 19 juli 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE

Nota

(1) Zitting 2012-2013.

Stukken: - Ontwerp van decreet : 2046 — Nr. 1

- Verslag : 2046 — Nr. 2

- Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2046 — Nr. 3

Handelingen - Bespreking en aanneming : Ochtend- en middagvergadering van 10 juli 2013.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2013/204690]
19 JUILLET 2013. — Décret modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale

d’électricité, de gaz et d’eau et modifiant le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l’utilisation
humaine en ce qui concerne la livraison minimale d’eau et la protection d’abonnés contre la coupure de
l’approvisionnement en eau potable (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :
DECRET modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d’électricité, de gaz et

d’eau et modifiant le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l’utilisation humaine en ce qui concerne la
livraison minimale d’eau et la protection d’abonnés contre la coupure de l’approvisionnement en eau potable

CHAPITRE 1er. — Dispositions introductives

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

Art. 2. Le présent décret porte exécution partielle à diverses dispositions de la Directive 98/83/CE du Conseil du
3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

CHAPITRE 2. — Modifications du décret du 20 décembre 1996
réglant le droit à la fourniture minimale d’électricité, de gaz et d’eau

Art. 3. L’intitulé du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d’électricité, de gaz et
d’eau, est remplacé par la disposition suivante :

« Décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison
minimale d’électricité, de gaz et d’eau ».

Art. 4. A l’article 2 du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2007 et 8 mai 2009, sont apportées les
modifications suivantes :

1o le point 1o est remplacé par la disposition suivante :

« 1o abonné domestique : un abonné tel que visé à l’article 2, 28o, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux
destinées à l’utilisation humaine; »;

2o le point 2o est abrogé;

3o le point 3o est remplacé par la disposition suivante :

« 3o exploitant : l’exploitant d’un réseau public de distribution d’eau visé à l’article 2, 3o, du décret du 24 mai 2002
relatif aux eaux destinées à l’utilisation humaine; »;

Art. 5. Les articles 3 et 6 du même décret, modifiés par le décret du 25 mai 2007, sont abrogés.

Art. 6. A l’article 7 du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2007 et 20 avril 2012, sont apportées les
modifications suivantes :

1o dans le paragraphe 3, l’alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

« En ce qui concerne la fourniture minimale d’eau, la commission consultative locale émet un avis motivé sur les
cas suivants dans les trente jours calendaires après la réception de la demande et après enquête contradictoire :

1o la demande de l’exploitant de couper l’alimentation minimale d’eau chez un abonné domestique dans les cas
visés à l’article 5, § 5, alinéa premier, 7o à 9o inclus, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l’utilisation
humaine;
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