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In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er op elk moment allerlei 
bouwplaatsen aan de gang die een impact hebben op het openbare  
wegennet: werkzaamheden op een berijdbare weg, op een voetpad 
of	een	fietspad	of	verbeteringen	voor	mensen	met	beperkte	mobiliteit.	
Wordt u soms geconfronteerd met dit type bouwplaatsen en wilt u er 
meer over weten? We hebben dit document speciaal voor u opgesteld. 
Hierin vindt u meer informatie over de partijen die betrokken zijn bij bouw- 
plaatsen op de openbare weg en over de geldende regelgeving. 

1. Geldende regelgeving

1.1. wat is de huidige regelgeving voor  
 bouwplaatsen op de openbare weg in het  
 Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Alle bouwplaatsen op de openbare weg die georganiseerd worden in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen onder de ordonnantie van  
3 juli 2008 betreffende bouwplaatsen op de openbare weg. De gewest-
regering heeft bovendien verschillende noodzakelijke uitvoerings- 
besluiten aangenomen voor de inwerkingtreding en de tenuitvoerlegging  
van deze ordonnantie1. 

1.2. waarom deze regelgeving?
Deze regelgeving schrijft in detail de regels voor met betrekking tot de 
organisatie, de uitvoering en het volledige beheer van een bouwplaats 
op de openbare weg. Haar doelstelling: 
•	 Voorkomen dat er te vaak werken uitgevoerd worden op eenzelf-

de gedeelte van de openbare weg; 
•	 De orde, de netheid en de veiligheid van bouwplaatsen op de 

openbare weg garanderen;
•	 Ervoor zorgen dat er een veilig verkeer mogelijk is van alle 

I. Inleiding

1. Deze besluiten zijn: het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk  
 Gewest van 26 januari 2012 betreffende de Coördinatiecommissie van de  
 Bouwplaatsen ingesteld bij de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de  
 bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de aanstelling van haar  
 leden, gewijzigd door het besluit van 11 juli 2013; het Besluit van de Regering  
 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 juli 2013 betreffende de  
 uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg; het Besluit van de  
 Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 januari 2014 betreffende de  
 coördinatie van de bouwplaatsen op de openbare weg.
 U kunt deze juridische teksten vrij raadplegen op de website van de Directie  
 Coördinatie van de Bouwplaatsen: www.coordi.irisnet.be.
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weggebruikers (voetgangers, personen 
met	 beperkte	 mobiliteit,	 fietsers,	 het	 open-
baar vervoer, voertuigen van overheids-
diensten en privévoertuigen) tijdens de  
uitvoering van de werkzaamheden; 

•	 Een vlotte toegang behouden voor de woon-
gebouwen, de handelszaken en de andere 
openbare plaatsen waar de openbare weg 
toegang toe verschaft.

2. Betrokken partijen
Er zijn verschillende personen betrokken bij de  
organisatie of de uitvoering van een bouwplaats. 
Wie zijn ze?

2.1.   De verzoeker
De verzoeker is de persoon die:
•	 De intentie heeft een bouwplaats uit te voeren;
•	 OF bezig is een bouwplaats uit te voeren;
•	 OF een bouwplaats heeft uitgevoerd;
•	 OF voor wiens rekening een bouwplaats 

wordt uitgevoerd.
Er bestaan 2 soorten verzoekers: 
•	 De institutionele verzoekers2.  Zij zijn ver-

plicht zich kenbaar te maken bij de Coördi-
natiecommissie van de Bouwplaatsen en zijn 
vanaf dan onderworpen aan de aanvullende 
verplichtingen met betrekking tot de niet- 
institutionele verzoekers;

•	 De niet-institutionele verzoekers.

Voorbeelden

Opmerking 
Zijn er meerdere verzoekers betrokken bij de bouw-
plaats? Dan spreken we van een "gecoördineerde 
bouwplaats".

2.2. De beheerder van de openbare  
 weg
Het is bij de beheerder die de vergunningsaanvraag 
voor de uitvoering van een bouwplaats ingediend 
moet worden. De beheerder van de openbare weg 
kan:
•	 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn3, als 

de openbare weg een gewestweg is;
•	 Of een van de 19 gemeenten van het Gewest 

wanneer de openbare weg waarop de bouw-
plaats zich bevindt, een gemeentelijke weg is.

Opmerking 
Strekt de bouwplaats zich uit over verschillende 
openbare wegen? Bevindt hij zich tegelijk op een 
gewestweg en een gemeenteweg of op een open-
bare weg die behoort tot verschillende gemeenten? 
In dat geval zullen er meerdere beheerders betrok-
ken zijn bij de bouwplaats.

2.3. De bouwplaatsbeheerder
De bouwplaatsbeheerder is de natuurlijke persoon 
die de verantwoordelijkheid opneemt van de bouw-
plaats en het beheer ervan op het gebied van orde, 
netheid, signalisatie enz. Hij/zij vertegenwoordigt: 
•	 De verzoeker in geval van een niet-gecoördi-

neerde bouwplaats;
•	 De leidende verzoeker en de andere gecoördi-

neerde verzoekers in geval van een gecoördi-
neerde bouwplaats.

2.4. De politie
De politie is de dienst die bevoegd is voor de open-
bare weg waarop de bouwplaats zich bevindt, met 
betrekking tot politiemaatregelen: het regelen van 
het verkeer, de veiligheid en de hygiëne van de 
bouwplaats en de omgeving ervan, de parkeer- 
mogelijkheden…

2. Opmerking: de institutionele verzoekers kunnen zich  
 laten vertegenwoordigen door beambten of  
 ambtenaren die aangesteld worden om een bepaalde  
 taak uit te voeren.

Institutionele verzoekers Niet-institutionele 
verzoekers

Uitvoeringsdiensten (Directie Beheer 
en Onderhoud van de Wegen van 
Brussel Mobiliteit, Beliris, de wegen-
diensten van de gemeenten…), 
concessiehouders (Belgacom, 
Fluxyx Belgium, MIVB, enz.)

Privé- 
ondernemers, 
particulieren, 
kraan- 
bestuurders… 

3. De gewestelijke beheerder kan vertegenwoordigd  
 worden door een beambte of een ambtenaar die  
 aangesteld is om een taak uit te voeren. Opgelet: deze  
 beambte of ambtenaar mag niet de persoon zijn van  
 de uitvoeringsdienst die betrokken is bij deze bouw 
 plaats.
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4. Dit zijn de bouwplaatsen die zich bevinden op een gewestweg of op een gemeenteweg die voorkomt op de lijst van  
 openbare wegen met een gewestelijk belang. Deze lijst kan geraadpleegd worden op het volgende adres: 
 www.brussel.irisnet.be/over-het-gewest/ministerie-van-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest/mobiliteit/directie- 
 beheer-en-onderhoud-van-de-wegen?set_language=nl. 
5.	 Een	rectificatiebericht	is	een	aanvulling	bij	de	vergunning	voor	de	uitvoering	van	een	bouwplaats.	Dit	aanvullend	bericht	is	 
 nodig indien er bepaalde omstandigheden wijzigen tussen de ontvangst van de vergunning voor de uitvoering van een  
 bouwplaats en het einde van de bouwplaats. 

2.5. De Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen
Interventie van de Commissie
Bij bepaalde bouwplaatsen4 is ook de interventie van de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen vereist. 
Haar voornaamste taken: 
•	 De	vergunningsaanvragen	voor	de	uitvoering	van	bouwplaatsen	en	de	aanvragen	voor	rectificatieberich-

ten analyseren en adviseren5; 
•	 Een zekere coherentie waarborgen tussen de verschillende bouwplaatsen door alle voorziene werkzaam-

heden onder, op of boven de openbare weg (in een tunnel, in een straat of aan de kabels boven de weg) 
te coördineren.

Leden en voorzitters
De leden van de Commissie worden benoemd door de overheid. De Commissie omvat de volgende leden:

Aantal 
leden

Entiteit vertegenwoordigd 
door het lid

Orgaan/persoon die 
het lid voorstelt

Stem waarover 
het lid beschikt Benoeming

4 leden Het Gewest De minister van  
Openbare Werken

Stemgerechtigd Bij elke volledige vernieuwing 
van het Parlement van het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1 lid Het Gewest De minister van  
Mobiliteit

Stemgerechtigd Bij elke volledige vernieuwing 
van het Parlement van het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1 lid De Maatschappij voor het Inter-
communaal Vervoer te Brussel

De minister van  
Mobiliteit

Stemgerechtigd

6 leden De gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

Stemgerechtigd Bij elke volledige vernieuwing 
van de gemeenteraden

1 lid Het Gewest De minister van  
Ruimtelijke Ordening

Raadgevende 
stem

Bij elke volledige vernieuwing 
van het Parlement van het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1 lid Het Gewest De minister van  
Leefmilieu  

Raadgevende 
stem

Bij elke volledige vernieuwing 
van het Parlement van het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1 lid Het Gewest De minister belast 
met het toezicht op de 
gemeenten

Raadgevende 
stem

Bij elke volledige vernieuwing 
van het Parlement van het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

6 leden De politiezones van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest

Elk van de politieraden Raadgevende 
stem

Bij elke volledige vernieuwing 
van de politieraden

2 leden De Raad van de Netwerk-
beheerders in Brussel (met 
uitzondering van de Maatschap-
pij voor het Intercommunaal 
Vervoer te Brussel)

De Raad van de Net-
werkbeheerders in 
Brussel (met uitzonde-
ring van de Maatschap-
pij voor het Intercommu-
naal Vervoer te Brussel)

Raadgevende 
stem

De voorzitter van de Commissie wordt benoemd door de regering. Hij wordt gekozen uit de 4 leden die het 
Gewest vertegenwoordigen, voorgesteld door de minister van Openbare Werken. 
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Permanent secretariaat
Om de Commissie te ondersteunen in haar taken, 
wordt ze bijgestaan door een Permanent Secretariaat  
dat is samengesteld uit personeelsleden van  
Brussel Mobiliteit. (Het bestuur van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest dat instaat voor voor- 
zieningen, infrastructuren en vervoer.)

3. specifieke concepten:  
 definities
Openbare weg
De openbare weg verwijst naar iedere weg die  
bestemd is voor openbaar verkeer, met welke  
verplaatsingswijze	 dan	 ook	 (voetpad,	 fietspad,	 
voetgangersstraat, rijweg…), en naar de aanhorig-
heden en de ruimten erboven en eronder. 

Bouwplaats op de openbare weg
Een bouwplaats op de openbare weg is een werk 
of een geheel van werkzaamheden die uitgevoerd 
worden op, onder of boven de openbare weg en die 
een impact hebben op het verkeer van natuurlijke 
personen	 (voetgangers,	 fietsers,	 automobilisten,	
gebruikers van het openbaar vervoer…).

Voorbeelden: het openleggen van een straat om lei-
dingen te installeren of te repareren, het opknappen 
van een gevel waarvoor er stellingen op het voet-
pad geplaatst moeten worden, de renovatie van 
een woning waardoor er tijdelijk een container op 
de openbare weg staat…

Gecoördineerde bouwplaats
Een gecoördineerde bouwplaats is een bouw-
plaats die verschillende werkzaamheden omvat en 
waarbij dus, voor de goede uitvoering, de verschil-
lende administratieve en technische taken van de  
verschillende verzoekers gecoördineerd moeten 
worden.

Geplande bouwplaats
Institutionele verzoekers leggen de projecten voor 
de werkzaamheden die ze willen uitvoeren ten  
minste voor het komende jaar vast en kondigen 
deze aan. Deze bouwplaatsen zijn geplande bouw-
plaatsen.

Gecoördineerde verzoeker
Een gecoördineerde verzoeker is een institutionele 
verzoeker die het coördinatieattest heeft aanvaard 
en die deelneemt aan de coördinatieprocedure in 
het kader van een gecoördineerde bouwplaats.

Coördinerende verzoeker
Een coördinerende verzoeker is een institutionele  
verzoeker die in het kader van een gemengde 
bouwplaats wordt aangeduid door de gecoördi-
neerde verzoekers van een categorie en die deze 
verzoekers vertegenwoordigt ten aanzien van de 
leidende verzoeker.

Leidende verzoeker
Een leidende verzoeker van een bouwplaats is een 
gecoördineerde verzoeker die alle gecoördineerde 
verzoekers vertegenwoordigt bij de autoriteiten 
voor die bouwplaats.

Een gemengde bouwplaats
Een gemengde bouwplaats is een gecoördineerde 
bouwplaats die tegelijk betrekking heeft op installa-
ties (bv.: kabels, wachtleidingen, bovengrondse ka-
bels, kabelkanalen, basisstations, antennes enz. en 
verwante uitrustingen) EN op andere voorwerpen 
dan installaties (bv.: asfalt, het opknappen van een 
gevel, de reparatie van een voetpad enz.).
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1. Voor de bouwplaats
Voor de organisatie van een bouwplaats op de openbare weg zijn  
talloze stappen vereist voor men aan de uitvoering zelf kan beginnen. 
Welke zijn deze stappen?

1.1. Invoering in osiris
Wat is Osiris?
Osiris is een zeer uitgebreide softwaretoepassing die een kaart van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevat, een e-mailprogramma, 
een database enz. Deze database verzamelt, op één plaats en in één  
informaticaformaat, alle informatie en communicatie met betrekking 
tot de bouwplaatsen op het openbaar domein, zowel op de gemeente- 
wegen als op de gewestwegen.
Zijn belangrijkste troef? De toepassing verbetert bij alle bouwplaat-
sen de coördinatie tussen de verzoekers en de overheid, tussen de  
verschillende verzoekers onderling en tussen de verschillende over-
heden (bv. tussen het secretariaat van de Commissie en de beheerders 
van de openbare weg). De bedoeling is om de mobiliteit in het Gewest 
te verbeteren.
Het Gewest voorziet ook een toepassing voor het grote publiek.  
Daarmee kunnen geïnteresseerden op het internet alle informatie met 
betrekking tot de werkzaamheden in Brussel terugvinden.

II. organisatie en uitvoering 
van een bouwplaats op de 
openbare weg

Identificatie van de verschillende spelers

Planning

Coördinatie

VErGuNNING

uItVOErING

GArANtIEPErIOdE

VOOr

tIjdENS

NA
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Gegevens ingevoerd in Osiris

1.2 . Bankwaarborg
Bankwaarborg per bouwplaats
Voor elke bouwplaats moet de verzoeker een bankwaarborg stellen ten 
voordele van de beheerder van de openbare weg waar de bouwplaats 
zich bevindt. 
Voorwaarden
•	 € 25 per m² terrein dat de bouwplaats in beslag neemt, met een 

minimum van: 
•	 € 5.000 voor niet-institutionele verzoekers;
•	 € 20.000 voor institutionele verzoekers.

•	 Het bewijs dat de waarborg gesteld werd, moet overgemaakt  
worden aan de beheerder vóór de bouwplaats wordt opgestart (of, 
in geval van dringende noodzakelijkheid, ten laatste 10 werkda-
gen na de verklaring van opstarting van de bouwplaats).

Meerjarenbankwaarborg
De institutionele verzoekers kunnen een meerjarenbankwaarborg  
stellen ten voordele van het geheel van beheerders om alle werkzaam-
heden te dekken die ze uitvoeren op het volledige grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende een vastgelegde periode. 
Voorwaarden
•	 Forfaitair bedrag van € 50.000.

Wie voert in? Welke gegevens? 
Welke documenten?

Voor welke 
bouwplaatsen?

De beheerder, 
de verzoeker 

•	 Het adres van de bouwplaats
•	 Het type en de omvang van de  

geplande werkzaamheden
•	 Het oppervlak dat de bouwplaats in 

beslag zal nemen
•	 De termijnen
•	 De verklaring van opstarting
•	 De verklaring van afsluiting van de 

bouwplaats

Alle bouw- 
plaatsen6 op de 
openbare weg, 
georganiseerd 
in het Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest

De beheerder, 
de verzoeker

•	 Het vereenvoudigde dossier7

•	 De identiteit van de leidende verzoeker
•	 De identiteit van de coördinerende 

verzoeker
•	 De coördinatiesynthese
•	 De coördinatiebalans
•	 Het dossier van de vergunningsaan-

vragen voor de uitvoering van de 
bouwplaats

De geplande 
bouwplaatsen, 
de gecoördi-
neerde bouw-
plaatsen, de 
bouwplaatsen 
waarvoor een 
uitvoerings- 
vergunning 
nodig is

6. Ook de bouwplaatsen vrijgesteld van planning en/of coördinatie en/of  
 vergunning vanwege hun geringe belang. 
7. Het vereenvoudigde dossier is het dossier dat de gecoördineerde verzoekers  
 doorgeven aan de leidende verzoeker, waarin een beschrijving staat van de  
 werkzaamheden die ze willen uitvoeren in het kader van een gecoördineerde 
 bouwplaats (cf. hoofdstuk over de coördinatie van een bouwplaats).



13

Ordonnantie van 3.07.2008: de bouwplaatsen op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Alles wAt u mOet weten…

•	 Deze garantie moet gesteld worden binnen de 30 dagen na zich 
bekend gemaakt te hebben bij de Commissie.

•	 Het bewijs dat de waarborg gesteld werd, moet overgemaakt  
worden aan de Commissie.

Vrijstelling van de waarborgverplichting
Zijn vrijgesteld van deze waarborg:
•	 De uitvoeringsdiensten (verzoekers van de Gewestelijke Over-

heidsdienst Brussel, een Brusselse gemeente, Beliris, Leefmilieu 
Brussel-BIM…);

•	 De bouwplaatsen op de openbare weg die betrekking hebben op 
een zuiver of gegroepeerd individueel huis;

•	 De bouwplaatsen op de openbare weg die betrekking hebben op 
een gebouw bestemd voor sociale huisvesting.

1.3  Informatie aan de gebruikers en de bewoners
Voor elke bouwplaats is de verzoeker verplicht de buurtbewoners en 
de gebruikers van de betreffende openbare weg te informeren in het 
Nederlands	en	het	Frans	door	middel	van	een	affiche8.

8. Deze informatie aan de buurtbewoners en de weggebruikers kan ook gebeuren  
 door middel van ongeadresseerde brievenbusreclame als dat wordt opgelegd  
 in de uitvoeringsvergunning van de bouwplaats of in het bouwplaatsakkoord,  
 of door middel van een bord indien de vergunde bouwplaats een impact heeft  
 op de leefbaarheid van de openbare weg voor de voertuiggebruikers.

Welke bouw-
plaatsen? Welke informatie? Waar? Wanneer?

Alle  
bouwplaatsen

•	 De identiteit van de verzoeker 
en het contactpunt

•	 De aard van de bouwplaats
•	 De impact van de bouwplaats 

op de leefbaarheid van de 
openbare weg

•	 De duur van de bouwplaats
•	 De datums van aanvang en 

afsluiting
•	 Het adres van de webpagina 

van de bouwplaats
•	 De gegevens van de onder-

neming die belast is met de 
uitvoering van de bouwplaats

•	 Eventueel: de QR-code die  
gegenereerd werd door Osiris

Op een 
affiche	die	
op zicht-
bare  
wijze  
stroomop- 
en stroom-
afwaarts 
van het  
terrein 
van de 
bouwplaats 
wordt aan-
gebracht en 
ter hoogte 
van elk 
kruispunt 
dat dit ter-
rein omvat

Ten minste 3 
werkdagen 
voor de 
aanvang 
van de 
bouwplaats 
en tijdens 
de volledige 
duur

Opmerking: 
deze 
informatie 
kan 
aangepast 
worden op 
basis van 
de evolutie 
van de 
bouwplaats

De niet- 
gecoördineerde 
vergunde 
bouwplaatsen

•	 De bovenstaande informatie
•	 De identiteit van de 

beheerder(s) die de vergunning 
heeft/hebben afgeleverd

•	 De	identificatiecode	van	de	
vergunning 

De gecoördi-
neerde  
vergunde 
bouwplaatsen

•	 Alle bovenvermelde informatie
•	 De verzoeker die werd 

aangesteld als leidende 
verzoeker
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1.4. oorspronkelijke plaatsbeschrijving
Voor alle bouwplaatsen moet er een oorspronkelijke plaatsbeschrijving 
opgemaakt worden.

Opmerking: Er werd geen plaatsbeschrijving opgemaakt? Dan wordt 
er verondersteld dat het terrein van de bouwplaats en de onmiddellijke  
omgeving in goede staat waren op het moment dat de werken aanvingen.

1.5. Bericht van opstarting
Voor alle bouwplaatsen moet er een bericht van opstarting worden  
uitgegeven.

1.6. Bouwplaatsakkoord
Bepaalde bouwplaatsen kunnen het voorwerp uitmaken van een bouw-
plaatsakkoord: bouwplaatsen die geen uitvoeringsvergunning van de 
bouwplaats moeten kunnen voorleggen, of bouwplaatsen waarvoor de 
verzoeker een dringende noodzakelijkheid oproept die de beheerder als 
gegrond beschouwt.  

Wie? De beheerder (of als hij dat niet doet, de verzoeker) (altijd op  
kosten van de verzoeker)

Wanneer? Binnen de 20 werkdagen volgend op de uitnodiging die de  
verzoeker heeft verstuurd naar de beheerder

Wat? Een plaatsbeschrijving van het terrein van de bouwplaats en de 
onmiddellijke omgeving 

Wie? De verzoeker

Voor wie? Het bericht moet naar de beheerder worden gestuurd (en in  
voorkomend geval naar de gecoördineerde verzoekers)9

Wanneer? Ten laatste 5 werkdagen voor het begin van de bouwplaats10

Wat?
Het bericht bevat: 
•	 De aanvangsdatum van de bouwplaats
•	 De naam, het adres, het telefoonnummer en het  

e-mailadres van de bouwplaatsbeheerder

9.   In het geval van een bouwplaats op een gewestweg of op een gemeenteweg met een duidelijk gewestelijk belang, moet de  
 verzoeker ook een kopie van het bericht van opstarting naar de Commissie sturen.
10. In geval van dringende noodzakelijkheid kan het bericht van opstarting ook nog gestuurd worden ten laatste op de eerste 
 werkdag na de datum waarop de bouwplaats van start ging.
11. In het geval van een bouwplaats op een gewestweg (of op een gemeenteweg die voorkomt op de lijst van openbare wegen  
 met een gewestelijk belang) moet er ook een kopie van het bouwplaatsakkoord aan de Commissie bezorgd worden.

Wie? De beheerder

Voor wie? Voor de verzoeker die zich ernaar moet schikken van bij de  
ontvangst ervan11

Wanneer? Van bij de ontvangst van het bericht van opstarting van de bouw-
plaats door de beheerder en tot het einde van de bouwplaats

Wat?

Het akkoord bevat: 
•	 De aanvullende voorschriften op de beheersvoorschriften van 

de bouwplaats en op de voorschriften om de weg in goede 
staat te herstellen (cf. betreffende hoofdstukken)

•	 Een datum waarop de openbare weg in goede staat hersteld 
moet zijn

•	 Eventueel: de aanvangsdatum van de bouwplaats, de uitvoe-
ringsperiode of de eventuele beslissing van de beheerder om 
de bouwplaats zelf terug in goede staat te herstellen op zijn 
kosten of op kosten van de verzoeker
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1.7. uitvoeringsvergunning van de bouwplaats
Voor bepaalde bouwplaatsen is, bijvoorbeeld vanwege hun belang, een uitvoeringsvergunning van de bouw-
plaats vereist. 
Procedure voor de aanvraag van een vergunning voor de uitvoering van een bouwplaats

Fase door wie? Aan wie? Wat? termijn 12 Aanvullende  
informatie

Indiening van 
de aanvraag

De aanvrager: de 
verzoeker13

Aan de beheerder van 
de openbare weg

Overmaking van 
een dossier waar-
in alle informatie 
met betrekking 
tot de bouwplaats 
is opgenomen14

Volledig 
dossier: ont-
vangstbewijs

De beheerder van de 
openbare weg Aan de aanvrager Afgifte van een 

ontvangstbewijs

20 werkdagen na de 
ontvangst van het 
aanvraagdossier

Onvolledig 
dossier: uitno-
diging om het 
dossier te  
vervolledigen

De beheerder van de 
openbare weg Aan de aanvrager

Uitnodiging om 
de ontbrekende 
inlichtingen of 
documenten door 
te sturen 15

Communicatie van 
de ontbrekende 
inlichtingen of  
documenten binnen 
de 20 werkdagen 
na de uitnodiging

Communicatie 
naar de  
Commissie

De beheerder van 
de openbare weg die 
verantwoordelijk is 
voor een bouwplaats  
gelegen op een  
gewestweg of op een 
gemeenteweg met een 
gewestelijk belang 16

Aan de Commissie

Overmaking van 
het dossier en 
een  
beslissings- 
voorstel

20 werkdagen  
na het  
ontvangstbewijs 

Advies van de 
Commissie De Commissie Aan de beheerder van 

de openbare weg

Overmaking van 
het advies van 
de Commissie

20 werkdagen17  na 
de ontvangst van 
het dossier en het 
voorstel van de 
beheerder

De Commissie beschikt 
over de mogelijk- 
heid om over te gaan 
tot hoorzittingen, bij-
komende informatie 
te vragen of extern 
advies in te winnen

Beslissing van 
de beheerder18

De beheerder van de 
openbare weg

Aanvraag niet onder-
worpen aan het advies 
van de Commissie: aan 
de aanvrager
Aanvraag onderworpen 
aan het advies van 
de Commissie: aan 
de aanvrager en de 
Commissie 

Overmaking van 
de beslissing van 
de beheerder 
(naar behoren 
gemotiveerd)19

30 werkdagen na het 
ontvangstbewijs

20 werkdagen na 
de ontvangst van 
het advies van de 
Commissie20

De beheerder beschikt 
over de mogelijkheid - 
indien de Commissie 
dat niet al gedaan 
heeft - om over te 
gaan tot hoorzittingen, 
bijkomende informatie 
te vragen of extern 
advies in te winnen

12. De mogelijkheid bestaat om deze termijnen te verkorten indien de aanvrager, op zijn verzoek, een dringende  
 noodzakelijkheid inroept, die door de beheerder als gerechtvaardigd wordt beschouwd.
13. In het geval van een gecoördineerde bouwplaats is het de leidende verzoeker die de aanvraag indient en die de  
 gecoördineerde verzoekers daarvan op de hoogte brengt.
14. Dit dossier moet ook alle details bevatten van de planning in het geval van een geplande bouwplaats, en alle documenten  
 die samenhangen met de coördinatie in het geval van een gecoördineerde bouwplaats.
15. In het geval van een gecoördineerde bouwplaats vraagt de leidende verzoeker aan de betreffende gecoördineerde  
 verzoeker om hem de gewenste inlichtingen of documenten door te sturen binnen de 5 werkdagen na de uitnodiging.
16. Cf. lijst opgesteld door de overheid.
17. Termijn van 25 werkdagen voor de overmaking van het advies van de Commissie in het geval van hoorzittingen, bijkomende  
 informatie of extern advies.
18. Bij gebrek aan een kennisgeving van de beslissing van de beheerder binnen de vastgelegde termijn, wordt deze geacht de 
 uitvoeringsvergunning van de bouwplaats te hebben geweigerd.
19. In het geval van een gecoördineerde bouwplaats moet de beheerder een kopie van zijn beslissing naar de gecoördineerde  
 verzoekers sturen.
20. Deze termijnen van 30 en 20 dagen kunnen verlengd worden met 5 dagen in het geval van een hoorzitting, bijkomende 
 informatie of extern advies.
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21. Bij gebrek aan een beslissing van de beheerder  
 binnen de vastgestelde termijn wordt deze geacht  
	 het	rectificatiebericht	te	hebben	geweigerd.	

Inhoud van de uitvoeringsvergunning van de 
bouwplaats 
• Algemene verplichte voorschriften

•	 De ligging van de bouwplaats;
•	 Het terrein van de bouwplaats;
•	 De duur en de periode van de uitvoering 

van de bouwplaats.
• Algemene facultatieve voorschriften

•	 De aanvangsdatum van de bouwplaats;
•	 In het geval van een gemengde bouw-

plaats: de duur en de periode van de uit-
voering van de werken aan de installaties 
en van de werken met een ander doel;

•	 De aanvullende voorschriften op de 
beheersvoorschriften van de bouwplaats 
(afsluitingen, signalisatie, verlichting, 
verkeer …) en op de voorschriften om de 
weg in goede staat te herstellen;

•	 De eventuele beslissing van de beheer-
der om de bouwplaats zelf terug in goede 
staat te herstellen op zijn kosten of op 
kosten van de verzoeker.

• Specifieke voorschriften voor de installa-
ties ingeval er nieuwe installaties worden 
geplaatst of bestaande installaties worden 
vernieuwd
•	 De plek op de openbare weg aangeven 

waar de installaties geplaatst moeten 
worden;

•	 Aangeven wat het maximaal toegelaten 
aantal installaties is dat geplaatst kan 
worden op één bepaalde plaats op de 
openbare weg;

•	 De verplichting van de verzoeker om de 
niet meer in gebruik zijnde installaties 
weg te nemen;

•	 De voorschriften met betrekking tot het 
ontwerp en de uitvoering van de bouw-
plaats, en met betrekking tot de plaatsing 
van de installaties, om de latere ingrepen 
op de openbare weg tot een minimum te 
beperken.

• Specifieke voorschriften voor de installa-
ties ingeval er een nieuwe openbare weg 
wordt aangelegd of een gedeelte van de 
bestaande openbare weg volledig wordt 
vernieuwd

•	 de verplichting voor de verzoekers om 
bouwwerken voor gemeenschappelijk  
gebruik op te trekken en er hun installaties 
te plaatsen.

Rectificatiebericht
Veranderen er bepaalde omstandigheden tussen 
de ontvangst van de uitvoeringsvergunning van de 
bouwplaats en het einde van de bouwplaats? De 
uitvoeringsvergunning van de bouwplaats kan dan 
het	 voorwerp	 uitmaken	 van	 een	 rectificatiebericht	
volgens de volgende procedure. 
• Aanvraag voor of voorstel tot een rectifica-

tiebericht:
•	 De verzoeker die houder is van de uitvoe-

ringsvergunning van de bouwplaats, of in 
voorkomend geval, de voorzitter van de 
Commissie,	vraagt	een	 rectificatiebericht	
aan bij de beheerder;

•	 OF de beheerder stelt op eigen initiatief 
een	rectificatiebericht	voor;

•	 EN de beheerder verstuurt een kopie van 
de aanvraag van de voorzitter van de 
Commissie of van zijn eigen voorstel tot 
een	 rectificatiebericht	 naar	 de	 verzoeker	
en, in voorkomend geval, naar de gecoör-
dineerde verzoekers.

• Advies van de Commissie: indien de bouw-
plaats zich op een gewestelijke weg bevindt, 
of op een gemeenteweg die voorkomt op de 
lijst van openbare wegen met een gewestelijk 
belang,
•	 Stuurt de beheerder de aanvraag van de 

verzoeker of zijn eigen voorstel naar de 
Commissie voor advies;

•	 De Commissie kan eventueel overgaan 
tot hoorzittingen, of bijkomende informatie 
of advies vragen;

•	 De Commissie brengt zijn advies uit (bin-
nen een termijn van vijftien werkdagen 
volgend op de overmaking van de aan-
vraag voor of van het voorstel tot een  
rectificatiebericht).

• Beslissing van de beheerder21:
•	 De beheerder deelt zijn beslissing mee 
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22. De institutionele verzoeker die een bouwplaats wenst  
 uit te voeren en dus een coördinatieattest stuurt naar  
 de andere institutionele verzoekers. 

binnen een termijn van vijftien werkdagen 
volgend op de aanvraag voor of het  
voorstel	 tot	 een	 rectificatiebericht	 of	 
volgend op de ontvangst van het advies 
van de Commissie.

1.8. Coördinatie van de bouwplaats
Bepaalde bouwplaatsen moeten gecoördineerd 
worden.
Behoudens dringende noodzakelijkheid zijn de insti-
tutionele verzoekers verplicht hun bouwplaatsen te 
coördineren, en dit vooraleer ze de uitvoeringsver-
gunning aanvragen of hun bouwplaatsen uitvoeren.
reden van de coördinatie
Elke bouwplaats die uitgevoerd wordt op de open-
bare weg, is gedekt door een garantieperiode 
van drie jaar, te tellen vanaf de afsluitingsdatum.  
Gedurende deze periode is het de institutionele 
verzoekers verboden een nieuwe bouwplaats uit te 
voeren onder, op of boven datzelfde gedeelte van 
de openbare weg. Conclusie: de institutionele ver-
zoekers hebben er alle belang bij om alle voorziene 
bouwplaatsen op eenzelfde plaats te coördineren 
om de uitvoering ervan mogelijk te maken.
Coördinatieattest 
• Verzending van het coördinatieattest

De appellerende verzoeker22 verstuurt een 

coördinatieattest naar de geappelleerde  
verzoekers23.

• Aanvaarding of bezwaar
Wenst een geappelleerde verzoeker een 
bouwplaats uit te voeren onder, op, boven 
of in de buurt van het in het coördinatieattest  
bedoelde gedeelte van de openbare weg? 
Dan heeft hij 10 werkdagen de tijd24 om de  
appellerende verzoeker op de hoogte te  
brengen.
Werd er een bouwplaats gepland en werd 
het attest verstuurd binnen de 60 werkdagen 
volgend op de overmaking van deze  
planning? Dan kan de geappelleerde  
verzoeker bezwaar aantekenen tegen het 
coördinatieattest binnen een termijn van 10 
werkdagen25. In dat geval moet de appelle-
rende verzoeker 60 werkdagen wachten, 
te rekenen vanaf de overmaking van de  
planning, voor hij een nieuw coördinatieattest 
kan sturen.

23. De institutionele verzoeker die een coördinatieattest  
 ontvangt en wordt uitgenodigd erop te antwoorden.
24. Indien deze termijn niet wordt nageleefd, stuurt de  
 appellerende verzoeker een herinnering. De  
 geappelleerde verzoeker moet dan antwoorden  
 binnen de 5 werkdagen. Bij gebrek aan een antwoord  
 wordt ervan uitgegaan dat de geappelleerde  
 verzoeker niet deelneemt aan de coördinatie.
25. Idem.
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26. Een niet-gemengde bouwplaats is een gecoördineerde bouwplaats die uitsluitend betrekking heeft op installaties  
 (bv.: kabels, wachtleidingen, bovengrondse kabels, kabelkanalen, basisstations, antennes enz. en verwante uitrustingen)   
 OF op andere voorwerpen dan installaties (bv.: asfalt, het opknappen van een gevel, de reparatie van een voetpad enz.).
27. In geval van gelijke stemmen is de stem van de appellerende verzoeker doorslaggevend.
28. De leidende verzoeker kan zich verzetten tegen de benoeming van rechtswege als leidende verzoeker.
29. Indien het dossier niet binnen deze termijn wordt overgemaakt, wordt ervan uitgegaan dat de gecoördineerde verzoeker  
 afziet van de coördinatieprocedure.
30. In het kader van een gemengde bouwplaats (die tegelijk betrekking heeft op installaties en op andere voorwerpen dan  
 installaties) worden de verzoekers onderverdeeld in twee categorieën afhankelijk van het doel van hun werkzaamheden.
31. In geval van gelijke stemmen is de stem van de appellerende verzoeker doorslaggevend.
32. De leidende verzoeker kan zich verzetten tegen de benoeming van rechtswege als leidende verzoeker.
33. De coördinerende verzoeker kan zich tegen deze aanstelling verzetten.

de coördinatieprocedure zelf
• Niet-gemengde bouwplaats26 

Fase Wie? Wat? Hoe? termijn Opmerking 

Aanstelling 
van de  
leidende 
verzoeker

De gecoördineerde 
verzoekers (op  
initiatief van de 
appellerende  
verzoeker)

Aanstelling per consensus 
of, bij gebrek daaraan, met 
een absolute meerderheid27

10 werkdagen na de 
ontvangst van het laatste 
antwoord van een ge- 
appelleerde verzoeker  
op het coördinatieattest

Als er geen aanstelling bereikt 
wordt, dan is de appellerende 
verzoeker van rechtswege de 
leidende verzoeker28

Vereen- 
voudigd  
dossier

Door de  
gecoördineerde 
verzoekers
Voor de leidende 
verzoeker

Overmaking van een 
vereenvoudigd dossier voor 
de vergunningsaanvraag 
voor de uitvoering van een 
bouwplaats

20 werkdagen na de 
aanstelling van de 
leidende verzoeker29

Dit dossier omvat met name een 
beschrijving van de werkzaamhe-
den en het terrein, met behulp 
van een plan

Coördinatie-
balans

Door de leidende 
verzoeker

Opstelling van de balans en 
overmaking van een kopie 
van deze balans naar de 
gecoördineerde verzoekers

20 werkdagen na de 
ontvangst van het laatste 
vereenvoudigde dossier

Deze balans bevat de verschillende 
antwoorden die werden gegeven 
op het coördinatieattest, evenals 
een coördinatieplan

• Gemengde bouwplaats30

Fase Wie? Wat? Hoe? termijn Opmerking 

Aanstelling 
van de  
leidende 
verzoeker

De gecoördineerde 
verzoekers (op initia-
tief van de appelle-
rende verzoeker)

Aanstelling per consensus of, 
bij gebrek daaraan, met een 
absolute meerderheid31

10 werkdagen na de  
ontvangst van het laatste 
antwoord van een  
geappelleerde verzoeker  
op het coördinatieattest

Als er geen aanstelling 
bereikt wordt, dan is de 
appellerende verzoeker 
van rechtswege de  
leidende verzoeker32

Aanstelling 
van de coör-
dinerende 
verzoeker

De gecoördineerde 
verzoekers die niet in 
de categorie van de 
leidende verzoeker 
vallen

Aanstelling per consensus of, 
bij gebrek daaraan, met een 
absolute meerderheid binnen 
de categorie van de betrokken 
gecoördineerde verzoekers

10 werkdagen na de  
aanstelling van de leidende 
verzoeker

Als er geen aanstelling 
bereikt wordt, dan stelt de 
leidende verzoeker zelf 
de coördinerende  
verzoeker aan33

Vereen- 
voudigd 
dossier

Door de gecoördi-
neerde verzoekers
Voor de leidende 
verzoeker of de coör-
dinerende verzoeker

Overmaking van een vereen-
voudigd dossier voor de vergun-
ningsaanvraag voor de uitvoe-
ring van een bouwplaats

20 werkdagen na de  
aanstelling van de leidende 
verzoeker of de  
coördinerende verzoeker

Dit dossier omvat met 
name een beschrijving 
van de werkzaamheden 
en het terrein, met behulp 
van een plan

Coördinatie-
synthese

Door de leidende 
verzoeker en de 
coördinerende 
verzoeker

Opstelling van twee afzonder-
lijke coördinatiesyntheses. De 
gecoördineerde verzoekers  
krijgen een kopie van de 
synthese met betrekking tot hun 
eigen categorie

20 werkdagen na de  
ontvangst van het laatste 
vereenvoudigde dossier

Elke synthese bevat de 
verschillende antwoorden 
die werden gegeven op 
het coördinatieattest,  
evenals een coördinatie-
plan

Coördinatie-
balans

Door de leidende 
verzoeker

Opstelling van de balans en 
overmaking van een kopie van 
deze balans naar de gecoördi-
neerde verzoekers

20 werkdagen na de  
ontvangst van de  
coördinatiesynthese van de 
coördinerende verzoeker

Deze balans is gebaseerd 
op de twee coördinatie-
syntheses
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Het vervallen van de coördinatie
De coördinatie vervalt 120 werkdagen na de over-
making van de coördinatiebalans als er binnen deze 
termijn geen aanvraag voor een uitvoeringsvergun-
ning van de bouwplaats wordt ingediend34. 
Verlenging van de coördinatie
De leidende verzoeker kan aanvragen de vervalter-
mijn met 120 werkdagen te verlengen. 
Wanneer? Tot 30 werkdagen voor het verstrijken 
van deze termijn. 
Antwoord? De beheerder heeft 30 werkdagen de 
tijd om zijn beslissing mee te delen aan de leidende 
verzoeker. Indien hij binnen deze termijn geen  
antwoord geeft, wordt ervan uitgegaan dat de 
beheerder de verlenging heeft geweigerd.
Aanvaardt de beheerder de verlenging? Dan 
kan de beheerder vrij de duur van deze verlenging 
bepalen, met een maximum van 120 bijkomende 
werkdagen.

1.9. Planning van de bouwplaats
Bepaalde bouwplaatsen moeten gepland worden.
Behoudens dringende noodzakelijkheid of bij een 
bouwplaats van gering belang zijn de institutionele 
verzoekers verplicht hun bouwplaatsen te plannen, 
en dit vooraleer ze het coördinatieattest versturen, 
de uitvoeringsvergunning aanvragen of hun bouw-
plaatsen uitvoeren.
Wat? De institutionele verzoekers moeten alle pro-
jecten van bouwplaatsen die ze willen uitvoeren ten 
minste voor het komende jaar vastleggen en aan-
kondigen. 
Aan wie? De institutionele verzoekers moeten hun 
planning voor projecten van bouwplaatsen over-
maken: 
•	 Aan de andere institutionele verzoekers;
•	 Aan de Commissie;
•	 Aan de beheerders. 
Wanneer? Deze communicatie moet minstens één 
keer per halfjaar plaatsvinden (ten laatste op 30 juni 
en op 31 december).

34. Deze termijn van 120 dagen kan nog met maximaal  
 120 dagen verlengd worden op vraag van de  
 leidende verzoeker.

1.10. Advies van de Coördinatie- 
  commissie van de  
  Bouwplaatsen
Voor bepaalde bouwplaatsen is het advies van de 
Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen 
vereist.
Zoals al eerder werd gepreciseerd moeten de 
bouwplaatsen die zich bevinden op een gewestweg 
of op een gemeenteweg die voorkomt op de lijst van 
openbare wegen met een gewestelijk belang, voor-
gelegd worden aan de Commissie zodat deze een 
advies kan uitbrengen over de aanvraag van een 
uitvoeringsvergunning	of	van	een	rectificatiebericht.	
Hiertoe kan de Commissie: 
•	 Overgaan tot een hoorzitting met de aan-

vrager van de vergunning en de beheerder 
(waarbij telkens de andere partij wordt uitge-
nodigd om te verschijnen) en met een expert; 

•	 De aanvrager en de beheerder om aan-
vullende informatie vragen;

•	 Het advies vragen van iedere andere per-
soon die bij de bouwplaats betrokken is naast 
de aanvrager, de eventuele gecoördineerde 
verzoekers en de beheerder;

•	 De betrokken gemeente(n) uitnodigen in-
dien deze niet vertegenwoordigd is/zijn in de  
Commissie.

Termijn: 
•	 Advies over een vergunningsaanvraag:  

20 werkdagen na de ontvangst van het dossier  
of 25 dagen in het geval van hoorzittingen, 
bijkomende informatie of extern advies;

•	 Advies over een aanvraag voor of een  
voorstel	 tot	 een	 rectificatiebericht:	 15	 werk-
dagen na de overmaking van de aanvraag of 
het voorstel.
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2. tijdens de bouwplaats
Gedurende de volledige duur van de uitvoering van 
de werkzaamheden zelf is de bouwplaats eveneens 
onderworpen aan bepaalde regels.

2.1. Beheer van de bouwplaats  
 door de verzoeker
Van het begin van de bouwplaats tot het einde  
ervan is de verzoeker verplicht deze correct te 
beheren, door: 
•	 De orde, de netheid en de veiligheid van de 

bouwplaats te garanderen;
•	 Ervoor te zorgen dat er een veilig verkeer  

mogelijk is van alle gebruikers van de open-
bare weg waarop de bouwplaats zich bevindt; 

•	 Een vlotte toegang tot de woongebouwen, de 
handelszaken en de andere openbare plaat-
sen te waarborgen waartoe de openbare weg 
toegang verschaft.

Concreet omvat het goede beheer van een bouw-
plaats de volgende punten.
Afsluiting van het terrein van de bouwplaats
De verzoeker moet permanent het terrein van 
de bouwplaats afsluiten van de ruimten die zijn 
voorbehouden voor het verkeer van de actieve ge- 
bruikers en van de motorvoertuigen, met behulp van  
afsluitingen die beantwoorden aan de volgende 
kenmerken: 
•	 Doorzichtig op de plaatsen waar de zicht-

baarheid behouden moet blijven (kruispunt, 
ingang van een eigendom...);

•	 Vast, maar onderbroken en vervangen door 
een niet-aaneensluitende en losse afsluiting  
op de plaatsen waar de bouwplaats- 
voertuigen en machines in- en uitrijden; 

•	 De tankdeksels, luikgrendels, schakelaars,  
brandkranen, plantputten... moeten permanent 
bereikbaar zijn;

•	 Het verkeer van de voertuigen van de hulp-
diensten en de uitoefening van hun opdracht 
langs het terrein van de bouwplaats en de 
onmiddellijke omgeving moet permanent  
mogelijk blijven;

•	 De toegang tot winkels en woningen moet 
voor voetgangers permanent mogelijk zijn;

•	 Ze worden onmiddellijk ter plaatse vervangen 
wanneer ze beschadigd zijn;

•	 Ze zijn zodanig geplaatst dat ze geen enkele 
schade veroorzaken aan de gebruikers.

Gepaste bescherming van het stadsmeubilair en 
van de aanhorigheden van de openbare weg
De verzoeker moet het stadsmeubilair, de weg- 
signalisatie en de wegbebakening, de veiligheids-
voorzieningen, de geluidswerende installaties en 
de openbare verlichting die op het terrein van de 
bouwplaats en in de omgeving ervan zijn gelegen, 
op gepaste wijze beschermen, of deze demonteren 
en opslaan op een veilige plaats.
Gepaste bescherming van de bomen
De verzoeker moet de stammen, de wortels en de 
kruinen van de bomen en de hagen op het terrein  
van de bouwplaats of in de omgeving op een  
gepaste wijze beschermen. Hij moet er bovendien  
over waken dat de opslag van het materiaal, het 
uitvoeren van manoeuvres van de voertuigen en 
het plaatsen van de bouwplaatsinrichtingen op  
voldoende afstand gebeurt.
de opslag van het materiaal en het materieel van 
de bouwplaats
De verzoeker moet erover waken dat het materiaal 
en het materieel van de bouwplaats op een veilige 
en stabiele manier wordt opgeslagen, op voldoende 
afstand van de gebouwen, het stadsmeubilair en de 
aanhorigheden van de openbare weg. 
Beperking van de hinder
De verzoeker moet de nodige maatregelen nemen 
om de verspreiding van stof, lawaai en trillingen  
verbonden aan de bouwplaats te beperken.
Zorgvuldige en regelmatige schoonmaak van 
het terrein van de bouwplaats
De verzoeker moet het terrein van de bouwplaats 
en alles wat zich daarin bevindt (met inbegrip van 
de afsluitingen) regelmatig met zorg schoonmaken 
(met name voor elke langdurige onderbreking van de 
bouwplaats).
Wegsignalisatie
De signalisatie voor de bouwplaats moet vastge-
maakt worden aan de afsluitingen, of op stabiele 
palen geplaatst worden op plaatsen waar ze de 
weggebruikers niet hinderen. De verzoeker moet er 
bovendien over waken dat de wegsignalisatie per-
manent zichtbaar en leesbaar blijft.
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Verlichting
De	verzoeker	moet	verlichting	of	reflectoren	plaat-
sen op elke hoek van de stellingen, de afsluitingen 
en de schuttingen op de openbare weg, evenals 
hangende verlichting in de omgeleide doorgangen.
De verzoeker moet er bovendien over waken dat 
de openbare verlichting permanent blijft werken, of 
moet indien nodig een vervangingsverlichting plaatsen. 
Verkeer naar de bouwplaats
Als de bouwplaats meerdere transporten naar en 
van de bouwplaats vereist, moet de verzoeker  
precieze routes voorstellen, die goedgekeurd moeten 
worden door de Commissie of de beheerder.
Kranen en bouwplaatsinstallaties
De verzoeker moet erover waken dat de vaste kra-
nen en de andere bouwplaatsinstallaties die op 
de voetpaden worden geplaatst, op een platform 
geïnstalleerd worden, om het veilige verkeer van de 
weggebruikers te waarborgen.
Bouwplaatsvoertuigen en -machines
De verzoeker waakt erover enkel voertuigen en 
bouwplaatsmaterieel te gebruiken die geschikt  
zijn voor werkzaamheden in een stedelijke  
omgeving, zoals: mini/micro-graafmachines, mini- 
verladers, lichte motorschoppen…
Het verkeer van voetgangers, personen met be-
perkte mobiliteit, fietsers, het openbaar vervoer, 
voertuigen die een openbare dienst verzekeren, 
gebruikers van motorvoertuigen
De verzoeker moet alle nodige maatregelen nemen 
om het veilige verkeer van alle gebruikers van de 
openbare weg mogelijk te maken. 
Omgeleide doorgangen 
In het geval van een bouwplaats op het voet-
pad	of	op	het	fietspad	moet	de	verzoeker	vóór	de	 
opstarting van de bouwplaats omgeleide door-
gangen installeren die bestemd zijn voor het 
verkeer van voetgangers, personen met beperkte  
mobiliteit	en/of	fietsers.	Deze	omgeleide	doorgangen	 
moeten - onder andere - beantwoorden aan de vol-
gende kenmerken: 
•	  Gevrijwaard zijn van elk obstakel over hun 

hele breedte en over een minimale hoogte 
van 2,50 meter;

•	 Beschermd zijn tegen het autoverkeer en 
tegen elke eventuele val van materiaal, 
voorwerpen of gereedschap van een stelling;

•	 De toegang mogelijk maken tot de bouw-
plaatsinstallaties, de gebouwen en de andere 
bestemmingen van de gebruikers;

•	 Voorzien zijn van gepaste signalisatie;
•	 Continu doorlopen van begin tot einde. 
Stop- en parkeerplaatsen
De bouwplaats mag zich niet uitstrekken over een 
voorbehouden parkeerplaats voor taxi’s, voertuigen 
die goederen komen laden/lossen of voertuigen van 
de politie of van diplomaten, noch over een parkeer-
plaats of inrichting bestemd voor personen met een 
beperkte mobiliteit. Als dat niet vermeden kan wor-
den, moet de verzoeker het advies vragen van de 
Directie Taxi’s van Brussel Mobiliteit (voor de taxi-
zones) of van de betrokken beheerder en moet hij 
de gegeven aanbevelingen opvolgen.
Zones voor het laden en lossen
Om bouwplaatsmaterieel en -materiaal te laden 
of te lossen mogen de bouwplaatsvoertuigen en 
-machines enkel stilstaan/parkeren op de zones die 
hiertoe voorzien zijn en die deel uitmaken van het 
terrein van de bouwplaats (behoudens toegestane 
afwijking).
toegang tot de naburige gebouwen
Om de toegang tot de naburige gebouwen te waar-
borgen, installeert de verzoeker indien nodig een 
loopplank die langs beide kanten is uitgerust met 
een reling in het geval van een open sleuf.

2.2. tonen van documenten op  
 de bouwplaats
Op het eerste verzoek van de beambten en amb-
tenaren die toezien op de naleving van deze voor- 
schriften, moet de verzoeker het volgende kunnen 
voorleggen:
•	 Een kopie van het bericht van opstarting van 

de bouwplaats;
•	 En, in voorkomend geval, een kopie van de  

uitvoeringsvergunning van de bouwplaats, 
van	 een	 rectificatiebericht	 of	 van	 het	 bouw- 
plaatsakkoord.
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2.3. tussentijdse plaats- 
 beschrijving
Voor gemengde bouwplaatsen moet er een tussen-
tijdse plaatsbeschrijving opgemaakt worden.

2.4. Herstel
Aan het einde van de bouwplaats moet de  
verzoeker: 
•	 Alles verwijderen wat te maken heeft met de 

bouwplaats: materieel, machines, borden, 
afsluitingen enz.;

•	  Het terrein van de bouwplaats en de  
onmiddellijke omgeving herstellen:
•	 Op basis van de oorspronkelijke plaats-

beschrijving;
•	 En, in voorkomend geval, conform elk 

ander voorschrift in de uitvoeringsvergun-
ning	van	de	bouwplaats,	 in	een	rectifica-
tiebericht of in het bouwplaatsakkoord. 

Opmerking 
De beheerder kan ook beslissen zelf het herstel uit 
te voeren36. Deze beslissing moet duidelijk mee-
gedeeld worden in het bouwplaatsakkoord of in de 
uitvoeringsvergunning van de bouwplaats.

37. Indien er binnen deze termijn geen afsluitende  
 plaatsbeschrijving wordt opgemaakt, gaat men ervan 
 uit dat het terrein van de bouwplaats en de onmiddel- 
 lijke omgeving hersteld werden en dit, in voorkomend  
 geval, conform de voorschriften in de uitvoeringsver- 
	 gunning	van	de	bouwplaats,	in	het	rectificatiebericht	 
 of in het bouwplaatsakkoord.

Wie? De beheerder, op uitnodiging van de 
verzoeker (en op de kosten van deze 
laatste)

Wan-
neer?

Binnen de 20 werkdagen volgend op de 
uitnodiging die de verzoeker heeft  
verstuurd naar de beheerder37

Wat?
Een afsluitende plaatsbeschrijving van 
het terrein van de bouwplaats en de 
onmiddellijke omgeving

3. na de bouwplaats
Aan het einde van de bouwplaats doorloopt 
elke bouwplaats nog enkele bijkomende fasen 
voor die echt volledig als voltooid kan worden  
beschouwd.

3.1. Afsluitende plaats- 
 beschrijving
Voor alle bouwplaatsen moet er een afsluitende 
plaatsbeschrijving opgemaakt worden.

 

3.2. Bijkomende werken
Bepaalde bouwplaatsen kunnen het voorwerp  
uitmaken van bijkomende werkzaamheden. 
Werden het terrein van de bouwplaats en de onmid-
dellijke omgeving niet in hun oorspronkelijke staat 
hersteld? Of is het herstel niet in overeenstemming 
met de opgelegde voorschriften (volgens de uitvoe-
ringsvergunning	van	de	bouwplaats,	 een	 rectifica-
tiebericht of het bouwplaatsakkoord)? Dan heeft de 
beheerder 20 werkdagen de tijd om de verzoeker het 
bevel te geven de bijkomende werkzaamheden uit te  
voeren. Deze werkzaamheden zijn ten laste van de 
verzoeker en moeten onderworpen worden aan een 
nieuwe afsluitende plaatsbeschrijving.

Wie? De leidende verzoeker of de coördinerende 
verzoeker die verantwoordelijk is voor het 
tweede gedeelte van de bouwplaats, op  
uitnodiging van de andere verzoeker die  
verantwoordelijk was voor het eerste  
gedeelte van de bouwplaats

Wanneer?
Aan het einde van het eerste gedeelte van 
de bouwplaats en binnen de 20 werkdagen 
volgend op de uitnodiging35

Wat?
Een tussentijdse plaatsbeschrijving van het 
terrein van de bouwplaats en de  
onmiddellijke omgeving

35. Indien de verzoeker die uitgenodigd wordt om een tussen- 
 tijdse plaatsbeschrijving op te maken, dit niet doet binnen  
 deze termijn, maakt de andere verzoeker deze alleen op  
 en maakt hij een kopie hiervan over naar de eerste.
36. De beheerder voert het herstel van de bouwplaats  
 uit op zijn kosten of – met inachtneming van het  
 evenredigheidsbeginsel – op kosten van de verzoeker.
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Wie? De verklaring van afsluiting van de bouwplaats wordt overgemaakt:
•	 Door de verzoeker
•	 Aan de beheerder38

Wanneer? Ten laatste 20 werkdagen na de afsluitende plaatsbeschrijving

Wat?

Een verklaring die de afsluitingsdatum van de bouwplaats  
vermeldt. 
Deze datum komt overeen met: 
•	 Ofwel de datum van de afsluitende plaatsbeschrijving
•	 Ofwel het einde van de 20 werkdagen die aan de  

beheerder werden toegekend om de afsluitende  
plaatsbeschrijving op te maken

•	 Ofwel, in voorkomend geval, de datum waarop de  
bijkomende werkzaamheden voltooid werden

•	 EN met het begin van de garantieperiode van 3 jaar

38. In het geval van een bouwplaats op een gewestweg (of op een gemeenteweg  
 die voorkomt op de lijst van openbare wegen met een gewestelijk belang)  
 moet er ook een kopie van de verklaring van afsluiting van de bouwplaats  
 naar de Commissie gestuurd worden.
39. Bij afwezigheid van de opgeroepen verzoeker maakt de beheerder alleen de  
 vaststelling op en stuurt hij een kopie daarvan naar de verzoeker.

3.3. Afsluiting van de bouwplaats
Voor alle bouwplaatsen moet er een verklaring van afsluiting worden 
uitgegeven.

3.4. Garantieperiode
Alle bouwplaatsen zijn gedekt door een garantieperiode van 3 jaar, te 
tellen vanaf de afsluitingsdatum van de bouwplaats. 
Vaststelling van beschadiging
Worden er tijdens de garantieperiode van 3 jaar beschadigingen  
ontdekt? De beheerder heeft 30 werkdagen de tijd om de verzoeker op 
te roepen, zodat er een vaststelling van beschadiging opgemaakt kan  
worden (op kosten van de verzoeker)39. Deze vaststelling vindt ten 
vroegste 5 werkdagen na de oproeping plaats. Bij gebrek aan een 
vaststelling wordt er verondersteld dat er geen enkele beschadiging is 
aan het terrein van de bouwplaats en de onmiddellijke omgeving.
Herstellingswerken
Zodra de vaststelling van beschadiging is opgemaakt, heeft de beheer-
der 20 werkdagen de tijd om de verzoeker het bevel te geven de  
herstellingswerken uit te voeren binnen een bepaalde termijn en op  
kosten van de verzoeker. Aan het einde van deze herstellingswerken 
wordt er een nieuwe afsluitende plaatsbeschrijving opgemaakt.

3.5. Voltooiing van de bouwplaats
Wanneer de garantieperiode van 3 jaar verstreken: 
•	 Is de bouwplaats voltooid;
•	 Wordt de voor de bouwplaats aangegane bankwaarborg  

vrijgegeven.
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1. Problemen met in gebreke blijven
In gebreke blijven
Tussen het begin en het einde van de bouwplaats is het mogelijk 
dat een van de betrokken partijen in gebreke blijft, m.a.w. dat hij zijn  
verplichtingen niet nakomt. Een betrokken partij kan op verschillende 
manieren in gebreke blijven. Enkele voorbeelden:

Gevolgen van het in gebreke blijven
Voor een niet-gecoördineerde bouwplaats:
•	 Annulering: indien een aanvrager in gebreke blijft, wordt ervan  

uitgegaan - zonder voorafgaande ingebrekestelling - dat de  
vergunningsaanvraag voor de uitvoering van de bouwplaats niet 
werd ingediend.

Voor een gecoördineerde bouwplaats: 
•	 Ingebrekestelling: de gecoördineerde verzoekers sturen een  

ingebrekestelling naar de in gebreke blijvende verzoeker40,  

III. Varia

Betrokkene die als 
"in gebreke" wordt 
beschouwd

reden van het gebrek

Gecoördineerde 
verzoeker

Weigering van zijn benoeming als leidende verzoeker of 
als coördinerende verzoeker

Coördinerende 
verzoeker

Niet-overmaking van de coördinatiesynthese aan de 
leidende verzoeker binnen de vastgestelde termijn

Leidende verzoeker

Niet-benoeming van de coördinerende verzoeker aan 
het einde van de vastgestelde termijn
Of niet-overmaking van de coördinatiesynthese of van 
de coördinatiebalans aan de gecoördineerde verzoekers 
binnen de voorziene termijn
Of niet-overmaking van de ontbrekende inlichtingen, de 
ontbrekende documenten of de gevraagde bijkomende 
informatie voor de uitvoeringsvergunning van de 
bouwplaats binnen de vastgestelde termijn

Aanvrager (in het 
geval van een niet-
gecoördineerde 
bouwplaats)

Niet-overmaking van de ontbrekende inlichtingen, de 
ontbrekende documenten of de gevraagde bijkomende 
informatie voor de uitvoeringsvergunning van de 
bouwplaats binnen de vastgestelde termijn

Verzoeker (welke 
dan ook) aan 
het einde van de 
bouwplaats

Niet-naleving van de beheersvoorschriften van de 
bouwplaats
Of niet-naleving van de voorschriften om de weg in 
goede staat te herstellen of niet-naleving van om 
het even welke andere voorschriften opgelegd in 
de uitvoeringsvergunning van de bouwplaats, een 
rectificatiebericht	of	het	bouwplaatsakkoord
Of onderbreking van de uitvoering van de bouwplaats 
gedurende meer dan 10 dagen zonder gewettigde reden

40. Termijn voor de communicatie van de ingebrekestelling: 30 dagen voor het  
 coördinatieattest of 10 dagen voor de uitvoeringsvergunning.
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waarbij ze hem uitnodigen zijn tekortkoming te beëindigen, en 
ze sturen eveneens een kopie naar de andere gecoördineerde  
verzoekers.

•	 Annulering: zonder ingebrekestelling binnen de voorziene termijn, 
gaat men ervan uit dat de coördinatieprocedure niet in gang werd 
gezet of dat de vergunningsaanvraag niet werd ingediend. 

•	 Einde van het in gebreke zijn: de verzoeker die in gebreke is, 
moet een einde stellen aan zijn gebrek binnen de 10 dagen  
volgend op de eerste ingebrekestelling. 
•	 Opschorting: als hij dat niet doet, wordt de coördinatie- 

procedure	 of	 de	 aflevering	 van	 de	 vergunning	 opge-
schort in afwachting van de interventie van het Verzoenings- 
comité.

•	 Annulering na verzoening: als het Comité niet ingrijpt of indien 
de verzoening mislukt, dan wordt ervan uitgegaan dat de co-
ordinatieprocedure niet in gang werd gezet of dat de vergun-
ningsaanvraag niet werd ingediend.

Aan het einde van de bouwplaats (gecoördineerd of niet):
•	 Einde van het in gebreke zijn: de beheerder geeft de verzoeker 

het bevel een einde te stellen aan zijn gebrek binnen de 5 werk-
dagen. En wat als het gebrek aanhoudt? Dan kan de beheerder 
de nodige werken uitvoeren ten laste, op kosten en voor risico van 
de verzoeker.

2. maatregelen van ambtswege
Heeft de verzoeker de eventuele bijkomende werkzaamheden of de 
door de beheerder gevraagde herstelwerkzaamheden niet uitgevoerd 
volgens het gegeven bevel? Dan kan de beheerder van ambtswege de 
werken uitvoeren ten laste, op kosten en voor risico van de verzoeker 
volgens de volgende procedure: 
•	 Kennisgeving van de beslissing van de beheerder aan de verzoe-

ker per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs41;
•	 Het is de verzoeker verboden (vanaf de kennisgeving van de  

beslissing) in te grijpen in de uitvoering van de met deze  
maatregelen bedoelde bouwplaats, noch zich te beroepen 
op	 de	 bouwplaatsvergunning,	 het	 rectificatiebericht	 of	 het	 
bouwplaatsakkoord die/dat aan hem werd afgeleverd;

•	 Terugbetaling door de verzoeker van de kosten die resulteren uit 
de uitvoering van deze maatregelen van ambtswege.

3. Verzoening
Gaat een verzoeker niet akkoord met een beslissing van de beheerder?  
Of stelt een verzoeker geen einde aan zijn gebrek binnen de  

41. Indien de bouwplaats zich bevindt op een gewestweg of op een gemeenteweg  
 die voorkomt op de lijst van openbare wegen met een gewestelijk belang,  
 moet er ook een kopie van de beslissing naar de Commissie gestuurd worden. 
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4. Beroep
Gaat een verzoeker niet akkoord met een beslissing 
met betrekking tot de uitvoeringsvergunning van de 
bouwplaats	of	het	rectificatiebericht?	Dan	kan	hij	in	
beroep gaan bij de regering volgens de volgende 
procedure:
•	 Indienen van het beroep, per aangetekende 

zending, binnen de 20 werkdagen volgend op 
de beslissing44;

•	 De regering maakt een kopie van het beroep 
over aan de beheerder en aan de Commissie 
binnen de 10 dagen na ontvangst;

•	 Hoorzitting door de regering (of haar af- 
gevaardigde) van de eisende partij of haar 
raadsman, en van de beheerder of zijn af- 
gevaardigde, op hun verzoek (waarbij de  
andere partijen telkens ook worden uitge- 
nodigd om te verschijnen);

•	 Kennisgeving van de beslissing van de rege-
ring aan de verschillende partijen binnen de 
60 werkdagen volgend op de ontvangst van 
het beroep (of 75 werkdagen indien er hoor-
zittingen plaatsvinden met de partijen)45. 

5. overtredingen en sancties
Om toezicht te houden op de uitvoering van deze 
voorschriften, stellen de regering en het College 
van Burgemeesters en Schepenen gewestelijke en 
gemeentelijke ambtenaren en beambten aan. Deze 
kunnen: 
•	 Op elk uur van de dag of de nacht het  

terrein betreden, op voorwaarde dat dat geen 
onschendbare woning is;

•	 De politiediensten oproepen om hen bij te 
staan;

•	 Zich laten vergezellen door experts;
•	 Overgaan tot ieder onderzoek, iedere contro-

le of iedere ondervraging die zij nodig achten, 
en alle nodige informatie verzamelen, meer 

voorziene termijn van 10 dagen? In de loop van een 
bouwplaats kunnen diverse situaties leiden tot een  
aanvraag voor verzoening met de bedoeling een 
minnelijke schikking te bereiken. 
Verzoeningscomité
Voor elke verzoeningsaanvraag wordt er een  
Verzoeningscomité samengesteld binnen de  
Commissie op basis van de volgende samen- 
stelling: 
•	 De voorzitter van de Commissie;
•	 Een bijzitter die wordt aangesteld uit de leden 

van de Commissie die het Gewest vertegen-
woordigen;

•	 Een bijzitter die wordt aangesteld uit de leden 
van de Commissie die de gemeenten van het 
Gewest vertegenwoordigen;

•	 Een bijzitter die wordt aangesteld uit de leden 
van de Commissie die de Raad van Netwerk-
beheerders in Brussel vertegenwoordigen.

Procedure voor het aanvragen van een verzoening
•	 De verzoeker stuurt de aanvraag tot verzoening 

naar het Comité binnen de 10 werkdagen  
volgend op de ontvangst van de beslissing of 
het einde van de toepasselijke termijn;

•	 Oproeping van de verschillende betrokken 
partijen door het Comité om hen te horen42;

•	 Beslissing van het Comité binnen de  
10 werkdagen volgend op de ontvangst van 
de aanvraag;
•	 Indien er een verzoening bereikt wordt, 

stelt het Comité een proces-verbaal van 
overeenkomst op, dat door de partijen en 
de voorzitter wordt ondertekend43;

•	 Indien er geen verzoening bereikt wordt, 
brengt het Comité een met redenen om-
kleed advies uit, dat het meedeelt aan de 
partijen binnen de 5 werkdagen volgend 
op de beslissing.

42. Het Verzoeningscomité kan ook vragen om alle  
 inlichtingen en documenten die het nodig heeft om de  
 aanvraag te onderzoeken en om alle eventuele  
 getuigen te horen.
43. Indien de verzoening leidt tot het afgeven van de  
	 uitvoeringsvergunning	 of	 van	 het	 rectificatiebericht,	 
 dan moet het proces-verbaal van het Comité  
 gemotiveerd worden en moet het de algemene  
 voorschriften bevatten van de bouwplaats en de  
	 specifieke	voorschriften	voor	de	installaties.

44. Indien de aanvraag tot verzoening mislukt, moet het  
 beroep ingediend worden binnen de 20 dagen  
 volgend op de ontvangst van het advies van het  
 Comité, en dit advies moet bijgevoegd worden aan  
 het beroep.
45. Bij gebrek aan een kennisgeving binnen deze  
 termijnen, wordt ervan uitgegaan dat de initiële  
 beslissing van de beheerder bevestigd werd. 
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Overtreding Sanctie46

Een bouwplaats opstarten zonder uitvoeringsvergunning voor de  
bouwplaats Administratieve boete tussen € 250 en € 25.000

De bevelen van de beheerder negeren met betrekking tot het stilleggen 
van de bouwplaats, het herstel, de bijkomende werkzaamheden, de  
herstelwerkzaamheden of de werkzaamheden om de bouwplaats in  
overeenstemming te brengen met de voorschriften

Administratieve boete tussen € 250 en € 25.000

Een bouwplaats opstarten (voor een uitvoeringsdienst of een persoon 
die voorkomt op de lijst van personen die bekend zijn bij de Commissie) 
onder, op of boven het gedeelte van de openbare weg waarop,  
waaronder of waarboven al eerder een gecoördineerde bouwplaats 
werd uitgevoerd, tijdens de verboden periode van 3 jaar

Administratieve boete tussen € 250 en € 25.000

Een bouwplaats vrijgesteld van uitvoeringsvergunning opstarten zonder 
aan de beheerder het bericht van opstarting van bouwplaats te hebben 
overgemaakt of zonder de termijn na te leven van minimaal 5 dagen 
voor het begin van de bouwplaats waarin dit bericht moet worden  
overgemaakt

Administratieve boete tussen € 187,50 en € 18.750

De beheersvoorschriften, de voorschriften om de weg in goede staat te 
herstellen of om het even welke andere voorschriften opgenomen in de 
uitvoeringsvergunning	van	de	bouwplaats,	een	rectificatiebericht	of	het	
bouwplaatsakkoord niet naleven

Administratieve boete tussen € 187,50 en € 18.750

Een bouwplaats opstarten zonder de gebruikers van de openbare weg 
en de omwonenden te hebben geïnformeerd van de duur, de aard, de 
impact... van de bouwplaats

Administratieve boete tussen € 125 en € 12.500

Een bouwplaats opstarten die gedekt is door een uit- 
voeringsvergunning, zonder aan de beheerder het bericht van  
opstarting te hebben gestuurd in overeenstemming met de vastgestelde 
regels

Administratieve boete tussen € 125 en € 12.500

Een bouwplaats opstarten, voor een uitvoeringsdienst of een persoon 
die voorkomt op de lijst van personen die bekend zijn bij de Commissie, 
zonder zijn vertegenwoordiger of afgevaardigde bij de Commissie  
hiervan op de hoogte te hebben gebracht

Administratieve boete tussen € 125 en € 12.500

Een bouwplaats uitvoeren maar niet in staat zijn de kopie van de 
uitvoeringsvergunning	van	de	bouwplaats,	een	rectificatiebericht,	het	
bouwplaatsakkoord of het bericht van opstarting van bouwplaats voor te 
leggen	op	het	eerste	verzoek	van	een	toezichthoudende	officier	of	 
ambtenaar

Administratieve boete tussen € 62,50 en € 6.250

De beheerder geen verklaring van afsluiting van de bouwplaats opsturen in 
overeenstemming met de vastgestelde regels Administratieve boete tussen € 62,50 en € 6.250

Een bouwplaats opstarten zonder een bankwaarborg te zijn aangegaan Administratieve boete gelijk aan het dubbele van 
het bedrag van de vereiste bankwaarborg

46. De aangegeven bedragen kunnen aangepast worden door de regering volgens de evolutie van de prijsindex.

Als de regering beslist de uitvoeringsvergunning af te leveren, dan moet haar beslissing de algemene voorschriften van de bouwplaats 
en	de	specifieke	voorschriften	voor	de	installaties	bevatten.

in het bijzonder door personen te ondervragen, documenten op te sporen, te raadplegen of op te vragen, 
door foto’s of andere kopieën te nemen van de gevraagde documenten of deze mee te nemen tegen  
ontvangstbewijs;

•	 Ingeval er een overtreding wordt vastgesteld: een verwittiging geven aan, of een proces-verbaal opstellen 
tegen, de overtreder, waarbij er ook een kopie naar de beheerder en de Commissie wordt gestuurd. 
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6. Dossierrechten
Afhankelijk van het ingediende dossier is elke  
verzoeker (behalve de uitvoeringsdiensten) een 
dossierrecht verschuldigd aan de beheerder van de 
openbare weg.

dossier Bedrag47 termijn
Uitvoeringsvergunnings-
aanvraag voor een op 
voorhand gecoördineerde 
en aan het advies van de 
Commissie voorgelegde 
bouwplaats

 € 100

Bedrag  
verschuldigd 
op de datum  
waarop het 
dossier wordt 
ingediend 
(het betalings-
bewijs moet 
bij het dossier 
gevoegd  
worden)

Uitvoeringsvergunnings-
aanvraag voor een op 
voorhand gecoördineerde 
bouwplaats die niet  
onderworpen is aan of  
vrijgesteld is van het  
advies van de Commissie

 € 80

Uitvoeringsvergunnings- 
aanvraag die niet  
onderworpen is aan of 
vrijgesteld is van  
coördinatie en van het 
advies van de Commissie

 € 60

Aanvraag tot een  
rectificatiebericht  € 40

Bericht van opstarting van 
de bouwplaats  € 20

Specifieke gevallen
•	 Is de bouwplaats gecoördineerd?

•	 Het bedrag van de dossierrechten wordt 
gelijk verdeeld onder de gecoördineerde 
verzoekers (en ook de uitvoeringsdiensten 
worden opgenomen bij de verdeling);

•	 De dossierrechten die verschuldigd zijn 
door de institutionele verzoekers worden 
gedurende een periode van zes maan-
den verzameld voor alle gecoördineerde 
bouwplaatsen, en zijn ten laatste op 30 
juni en op 31 december verschuldigd.

•	 Wordt de bouwplaats niet uitgevoerd? 
De dossierrechten kunnen niet gerecupe-
reerd worden.

7. Bevelschrift
Betaalt de verzoeker de verschuldigde bedragen 
gekoppeld aan de gegevensbank die ter beschik-

king wordt gesteld, de administratieve boetes of 
de dossierrechten niet? Of betaalt hij de uitgaven 
niet terug voor het herstel van de openbare 
weg en de toepassing van de maatregelen van  
ambtswege? Dan kan de gemeentelijke ontvanger 
een bevelschrift betekenen aan de overtreder, per  
aangetekende zending.

8. Gebruiksrecht
Mogen gebruik maken van de openbare weg, in 
overeenstemming met de onderhavige bepalingen:
•	 De Belgische Staat, voor het uitvoeren van 

bepaalde initiatieven met betrekking tot de 
openbare weg en met het oog op de bevorde-
ring van de internationale rol van Brussel en 
zijn functie als hoofdstad;

•	 Het Vlaams Gewest, voor het beheer van 
de openbare wegen die de grenzen van een 
Gewest overschrijden;

•	 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor 
de	 aanleg	 van	 fietspaden	 en	 -routes	 op	 
gemeentelijke wegen;

•	 De gemeenten, voor de rioleringen van 
gewestelijke wegen;

•	 Vivaqua, voor de openbare riolering;
•	 De naamloze vennootschap naar open-

baar recht Infrabel, voor het beheer van de 
spoorweginfrastructuur, met betrekking tot de 
openbare weg;

•	 De Haven van Brussel, voor de uitbating van 
haventerreinen, met betrekking tot de open-
bare weg;

•	 Leefmilieu Brussel-BIM, voor het beheer van 
de groene ruimten, natuurgebieden en semi-
natuurgebieden, met betrekking tot de open-
bare weg.

9. Begrotingsfonds en subsidies
Het bedrag van de verschuldigde bedragen voor 
het gebruik van de online gegevensbank, de  
administratieve boetes en de dossierrechten geïnd 
door het Gewest, wordt toegewezen aan het ‘fonds 
voor uitrusting en verplaatsingen’, een begrotings-
fonds opgericht voor de coördinatie en de organisa-
tie van de werkzaamheden op de openbare weg in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

47. Deze bedragen worden jaarlijks herzien op  basis van  
 de consumptieprijsindex ([bovenvermeld bedrag X  
 nieuw indexcijfer] / aanvangsindexcijfer).
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 IV. nuttige links
•	 www.coordi.irisnet.be

•	 osiprod.irisnet.be

•	 osiris-public.irisnet.be

•	 Secretariaat van de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen
 02 204 22 70 
 sccb@gob.irisnet.be

Bij tegenstrijdigheden tussen enerzijds dit document en anderzijds de wetten en verordeningen die van kracht 
zijn, hebben deze laatste voorrang.

http://www.coordi.irisnet.be
http://osiris-public.irisnet.be/
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