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Ordonnantie van 3.07.2008: de bouwplaatsen op de openbare weg voor het Brussels Hoofdstedelijk GewestTe vOlGen ricHTlijnen vOOr de BeHeerder

Dit document is bestemd voor de beheerder van  bouwplaatsen die  
georganiseerd worden op een weg in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Hierin vindt u de richtlijnen die u – als beheerder – moet volgen 
in het kader van de coördinatie- en uitvoeringsprocedures voor bouw-
plaatsen die gelden in Brussel. 
De meest courante procedures en principes worden hier uitgelegd.  
Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de volledige tekst van de  
ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de open-
bare weg, en naar de besluiten van de regering van het Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest van 11 juli 2013 betreffende de uitvoering van 
bouwplaatsen op de openbare weg en van 30 januari 2014 betreffende 
de coördinatie van bouwplaatsen op de openbare weg.

1. Toepassingsgebied van de ordonnantie
De ordonnantie is van toepassing op alle gemeentelijke, gewestelijke 
en gedeeltelijk gewestelijke openbare wegen in het Brussels Hoofd- 
stedelijk Gewest. Met ‘openbare weg’ wordt hier bedoeld: iedere weg die  
bestemd is voor openbaar verkeer, met welke verplaatsingswijze 
dan ook (voetpad, fietspad, voetgangersstraat, rijweg…), en de aan- 
horigheden en de ruimten erboven en eronder.

2. Basisprincipes
• Alle voorziene werkzaamheden onder, op of boven de open-

bare weg moeten zowel in de tijd als in de ruimte gecoördineerd  
worden (cf. artikel 15 van de ordonnantie).

• Alle bouwplaatsen moeten het voorwerp uitmaken van een uit- 
voeringsvergunning, afgeleverd door de beheerder van de 
openbare weg, behalve bij een naar behoren gemotiveerde  
dringende noodzakelijkheid. Indien de bouwplaats gelegen 
is op een gewestelijke weg of een gemeentelijke weg met een  
duidelijk belang voor het verkeer op het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest is veelal ook het advies van de 
Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen nodig. (cf. artikels 31 
en 33 van de ordonnantie). 

• Voor alle bouwplaatsen moet een bankwaarborg gesteld worden 
(cf. artikel 55 van de ordonnantie). 

• De werkzaamheden moeten zo uitgevoerd worden dat de  
verplaatsing van de weggebruikers en het verkeer van alle  
voertuigen permanent mogelijk blijft in alle veiligheid (cf. artikel 59 
van de ordonnantie). 

• Het terrein van de bouwplaats en de onmiddellijke omgeving  

i. inleiding
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moeten ordelijk en net gehouden worden, en 
correct afgeschermd worden met afsluitingen 
(cf. artikel 59 van de ordonnantie).

• Aan het einde van de bouwplaats moet 
de openbare weg in zijn oorspronkelijke 
staat hersteld worden (cf. artikel 62 van de  
ordonnantie).

• Het is verboden een bouwplaats uit te  
voeren onder, op of boven het gedeelte van 
de openbare weg waarop, waaronder of 
waarboven een gecoördineerde bouwplaats 
werd uitgevoerd, binnen de drie jaar vanaf de  
afsluitingsdatum van deze bouwplaats.  
Tijdens deze periode is de verzoeker verplicht 
alle nodige herstelwerkzaamheden uit te  
voeren (cf. artikels 16 en 66 §2 van de  
ordonnantie).

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 aan- 
horigheden 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 bouwplaats 
die verschillende werkzaamheden omvat en waar-
bij dus, voor de goede uitvoering, de verschillende 
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 gecoördi-
neerde bouwplaats die tegelijk betrekking heeft op  
installaties (bv.: kabels, wachtleidingen, boven-
grondse kabels, 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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Ordonnantie van 3.07.2008: de bouwplaatsen op de openbare weg voor het Brussels Hoofdstedelijk GewestTe vOlGen ricHTlijnen vOOr de BeHeerder

1. Wanneer moet u ingrijpen  
 bij de voorbereiding van een  
 bouwplaats?

1.1. invoering van de bouwplaats  
 in Osiris
 (cf. titel 3 van de ordonnantie en besluit van  
 30 januari 2014)

Vóór elke andere stap
Ongeacht het type bouwplaats moet de verzoeker  
deze invoeren in Osiris. Als de bouwplaats  
georganiseerd wordt door een niet-institutionele 
verzoeker, dan zult u de bouwplaats mogelijk zelf 
moeten invoeren. Preciseer:

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

werkzaamheden;
• Het oppervlak dat de bouwplaats in beslag 

zal nemen;
• De periode (begin- en einddatum, duur)…
Deze geregistreerde informatie, in combinatie 

ii. Organisatie en uitvoering van 
een bouwplaats op de openbare weg

Identificatie van de verschillende spelers

Planning

Coördinatie

VErGunninG

uitVOErinG

GarantiEPEriOdE

VOOr

tiJdEnS

na

met vooraf vastgestelde voorwaarden (dringende  
noodzakelijkheid, het type openbare weg, de impact 
op het verkeer...), bepaalt het vervolg van de te volgen  
procedure: vergunning, uitvoering, coördinatie en 
vergunning, planning en vergunning, planning en 
coördinatie en vergunning enz.

in de loop van de procedure
U of de verzoeker dient vervolgens, gedurende de 
organisatie en de uitvoering van de bouwplaats, het 
betreffende dossier in Osiris aan te vullen door het 
volgende eraan toe te voegen: 

• Het bericht van opstarting;
• De verklaring van afsluiting van de bouw-

plaats;
en in voorkomend geval:
• De identiteit van de leidende verzoeker;
• De identiteit van de coördinerende verzoeker;
• Het vereenvoudigde dossier;
• De coördinatiesynthese;
• De coördinatiebalans;
• Het dossier van de vergunningsaanvragen 

voor de uitvoering van de bouwplaats...
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1.2. Planning van de bouwplaats
 (cf. titel 2 van de ordonnantie)

Als er voor een bouwplaats een planning nodig is, 
moet de institutionele verzoeker u deze sturen: 

• Minstens een keer per halfjaar (ten laatste op 
30 juni en op 31 december);

• En altijd voor het coördinatieattest verstuurd 
wordt, voor de uitvoeringsvergunning aan-
gevraagd wordt, of voor de bouwplaatsen in 
kwestie uitgevoerd worden.

In deze planning legt de verzoeker alle projecten 
van bouwplaatsen die hij wil uitvoeren ten minste 
voor het komende jaar vast en kondigt hij deze aan. 

1.3. coördinatie van de    
 bouwplaats
 (cf. titel 3 van de ordonnantie)

Wanneer een bouwplaats gecoördineerd is, kunt 
u betrokken worden bij bijvoorbeeld de verlenging 
van de coördinatie. De leidende verzoeker kan u 
vragen de vervaltermijn die voorzien is voor een 
coördinatie met 120 werkdagen te verlengen. Hoe?

• De leidende verzoeker kan bij u zijn aan-
vraag indienen tot 30 werkdagen voor het  
verstrijken van deze termijn. 

• U heeft dan 30 werkdagen de tijd om uw  
beslissing mee te delen. 

• Antwoordt u niet binnen deze termijn? Dan 
wordt ervan uitgegaan dat u de verlenging 
heeft geweigerd.

• Aanvaardt u de verlenging? U kunt vrij de 
duur van deze verlenging bepalen, met een 
maximum van 120 bijkomende werkdagen.

1.4.  Uitvoeringsvergunning van  
  de bouwplaats
  (cf. titel 4 hoofdstuk 2 van de ordonnantie)

Voor de verzoeker zijn bouwplaats kan uitvoeren, 
moet u hem een uitvoeringsvergunning van de 
bouwplaats bezorgen1.

afgifteprocedure2

• U ontvangt van de verzoeker (of van de 
leidende verzoeker in het geval van een 
gecoördineerde bouwplaats) een aan-
vraagdossier waarin alle informatie 
staat met betrekking tot de bouwplaats.  
Opgelet: 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.

• Binnen de 20 werkdagen na de ontvangst 
van dit dossier moet u een ontvangstbewijs  
sturen naar de aanvrager of, indien het  
dossier onvolledig is, hem uitnodigen om u de 
ontbrekende inlichtingen of documenten 
te bezorgen (binnen de 20 werkdagen na uw 
uitnodiging).

• Binnen de 20 werkdagen volgend op het ont-
vangstbewijs moet u het aanvraagdossier en 
uw beslissingsvoorstel overmaken aan de 
Commissie indien de aanvraag een advies 
van de Commissie vereist. De Commissie 
heeft 20 dagen om haar advies uit te brengen.

• Nadat u het advies van de Commissie  
ontvangen heeft, kunt u - als de Commissie  
dat nog niet heeft gedaan - overgaan tot  
hoorzittingen, bijkomende informatie vragen 
of extern advies inwinnen.

• Binnen een termijn van 20 werkdagen3 

na de ontvangst van het advies van de 
Commissie dient u uw beslissing, naar  
behoren gemotiveerd, over te maken aan de 
aanvrager en aan de Commissie4. 

Inhoud van uw vergunning
De uitvoeringsvergunning van de bouwplaats die 
u aflevert aan de verzoeker moet de volgende  
voorschriften bevatten: 

2. De vermelde termijnen voor deze procedure kunnen  
 ingekort worden indien de aanvrager een dringende  
 noodzakelijkheid inroept die u als gerechtvaardigd  
 beschouwt.
3. Of binnen een termijn van 25 werkdagen als u  
 beslist over te gaan tot hoorzittingen, bijkomende  
 informatie te vragen of extern advies in te winnen.
4.  In het geval van een gecoördineerde bouwplaats  
  moet u ook een kopie van uw beslissing naar de  
  gecoördineerde verzoekers sturen.

1. Behalve bij dringende noodzakelijkheid of bij een 
bouwplaats van geringe omvang.
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Ordonnantie van 3.07.2008: de bouwplaatsen op de openbare weg voor het Brussels Hoofdstedelijk GewestTe vOlGen ricHTlijnen vOOr de BeHeerder

• 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 bouwplaats: de duur en de  

periode van de uitvoering 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;

• Uw eventuele beslissing om de bouwplaats zelf terug in goede 
staat te herstellen op uw kosten of op kosten van de verzoeker.

• Specifieke voorschriften voor de installaties 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 die 

geplaatst kunnen worden op één bepaalde plaats op de open-
bare 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 bouwplaats, 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 installaties ingeval er een 
nieuwe openbare weg wordt aangelegd of een gedeelte van de 
bestaande openbare weg volledig wordt vernieuwd
• De verplichting, voor de verzoeker, om bouwwerken voor  

gemeenschappelijk gebruik op te trekken en er zijn installaties 
te plaatsen.

Wat te doen als de omstandigheden van de bouwplaats veranderen?
Veranderen er bepaalde omstandigheden tussen de ontvangst 
van de uitvoeringsvergunning en het einde van de bouwplaats? 
Dan dient u, op vraag van de verzoeker of van de voorzitter van de  
Commissie of op eigen initiatief, een rectificatiebericht uit te geven 
volgens de volgende procedure.

• U verstuurt een kopie van de aanvraag voor een rectificatiebe-
richt, of van uw voorstel tot een rectificatiebericht, naar de verzoe-
ker en/of de gecoördineerde verzoekers en naar de Commissie, 
voor advies5.

5.  Indien de bouwplaats onderhevig is aan het advies van de Commissie.
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• De Commissie heeft dan 15 werkdagen de tijd 
om eventueel over te gaan tot hoorzittingen, 
of bijkomende informatie of advies te vragen, 
en haar advies uit te brengen.

• Binnen de 15 werkdagen volgend op het  
advies van de Commissie dient u uw eigen 
beslissing kenbaar te maken. 

1.5. Bericht van opstarting
 (cf. artikel 58 van de ordonnantie)

Ten laatste 5 werkdagen voor het begin van de 
bouwplaats6 moet de verzoeker u het bericht van 
opstarting overmaken en de Commissie een kopie 
ervan bezorgen. 

Dit bericht moet de volgende informatie bevatten: 

• De aanvangsdatum van de bouwplaats; 
• De naam, het adres, het telefoonnummer en 

het e-mailadres van de bouwplaatsbeheerder.

1.6. Bouwplaatsakkoord
 (cf. artikels 51 en 52 van de ordonnantie)

Vanaf het moment dat u het bericht van op- 
starting heeft ontvangen, tot het einde van de bouw-
plaats, kunt u een bouwplaatsakkoord overmaken 
aan de verzoeker, en deze moet zich eraan houden  
zodra hij dit ontvangt. Als u een bouwplaatsakkoord  
opmaakt, vergeet dan niet een kopie aan de  
Commissie te geven.

• Het bouwplaatsakkoord moet het volgende 
bevatten: 

• De aanvullende voorschriften op de beheers-
voorschriften van de bouwplaats en op de 
voorschriften om de weg in goede staat te 
herstellen;

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

• Eventueel: 
• De aanvangsdatum van de bouwplaats;
• De uitvoeringsperiode;

• Uw eventuele beslissing om de bouwplaats 
zelf terug in goede staat te herstellen op uw 
kosten of op kosten van de verzoeker.

1.7. Bankwaarborg
 (cf. artikel 55 van de ordonnantie)

Voor elke bouwplaats op een openbare weg die 
onder uw verantwoordelijkheid valt7, moet de  
verzoeker een bankwaarborg stellen in uw voordeel. 
Als de verzoeker de verschuldigde bedragen niet 
betaalt gedurende de bouwplaats (bijdrage Osiris, 
terugbetaling van de maatregelen van ambtswege, 
sancties ...), dan kunt u van rechtswege aanspraak 
maken op de bankwaarborg. 

Bankwaarborg per bouwplaats
• Deze waarborg bedraagt € 25 per m²  

terrein dat de bouwplaats in beslag neemt, 
met een minimum van:
• € 5.000 voor niet-institutionele verzoekers;
• € 20.000 euro voor institutionele verzoekers

• Het bewijs dat de waarborg gesteld werd, 
moet aan u overhandigd worden voor het  
begin van de bouwplaats8.

Meerjarenbankwaarborg
De institutionele verzoekers kunnen een meerjaren-
bankwaarborg stellen ten voordele van het geheel 
van beheerders, om alle werkzaamheden te dekken 
die ze uitvoeren op het volledige grondgebied van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gedurende 
een vastgelegde periode. 

• Deze waarborg bedraagt € 50.000 (forfaitair 
bedrag).

• Het bewijs ervan moet overgemaakt worden 
aan de Commissie.

7.  Uitzonderingen: de bouwplaatsen op de openbare weg  
 die betrekking hebben op een zuiver of gegroepeerd  
 individueel huis, en de bouwplaatsen op de openbare  
 weg die betrekking hebben op een gebouw bestemd  
 voor sociale huisvesting, zijn vrijgesteld van deze  
 waarborgverplichting.
8. In geval van dringende noodzakelijkheid moet het  
 bewijs dat de waarborg gesteld werd, naar u overge 
 maakt worden ten laatste 10 werkdagen na het bericht  
 van opstarting van de bouwplaats.

6. In geval van dringende noodzakelijkheid kan de  
 verzoeker u het bericht van opstarting ook nog sturen  
 ten laatste op de eerste werkdag na de datum waarop  
 de bouwplaats van start ging.
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Vrijstelling van de waarborgverplichting
Zijn vrijgesteld van deze waarborg:

• De uitvoeringsdiensten (verzoekers van de 
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, een 
Brusselse gemeente, Beliris, Leefmilieu  
Brussel-BIM…);

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

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

1.8. informatie aan de gebruikers  
 en de bewoners
 (cf. artikel 56 van de ordonnantie)

Wist u dat de verzoeker de bewoners en de gebrui-
kers van de betreffende openbare weg moet infor-
meren in het Nederlands en het Frans, ten minste 
3 werkdagen voor het begin van de bouwplaats en 
tijdens de volledige duur? Waak er dus over dat de 
volgende gegevens duidelijk gecommuniceerd worden: 

• De identiteit van de verzoeker (en, in voor- 
komend geval, zijn hoedanigheid van  
leidende verzoeker) en het contactpunt;

• De aard van de bouwplaats;
• De impact van de bouwplaats op de leef-

baarheid van de openbare weg;
• De duur van de bouwplaats;
• De datums van aanvang en afsluiting;
• Het adres van de webpagina van de bouw-

plaats;

• De gegevens van de onderneming die belast 
is met de uitvoering van de bouwplaats;

• De QR-code die gegenereerd werd door  
Osiris (optioneel).

• In voorkomend geval: de identiteit van de 
beheerder(s) die de vergunning heeft/hebben 
afgeleverd.

Waak er ook over dat de verzoeker deze informatie 
communiceert door middel van een affiche9 die op 
zichtbare wijze stroomop- en stroomafwaarts van 
het terrein van de bouwplaats wordt aangebracht 
en ter hoogte van elk kruispunt dat dit terrein omvat.

1.9. Oorspronkelijke  
 plaatsbeschrijving
 (cf. artikel 57 van de ordonnantie)

Voor de opstarting van de bouwplaats nodigt de 
verzoeker u uit om op zijn kosten een oorspronke-
lijke plaatsbeschrijving op te maken van het terrein 
van de bouwplaats en de onmiddellijke omgeving. 
U moet deze opmaken binnen de 20 werkdagen, 
maar ten vroegste vijf dagen na de uitnodiging. 

Maakt u binnen deze termijn geen oorspronkelijke 
plaatsbeschrijving op? Dan zal de verzoeker deze 
alleen opmaken. Deze plaatsbeschrijving zal als 
tegensprekelijk beschouwd worden, en u ontvangt 
een kopie van de verzoeker. 

En wat als noch u, noch de verzoeker, een  
oorspronkelijke plaatsbeschrijving opmaakt? Dan 
wordt er verondersteld dat het terrein van de bouw-
plaats en de onmiddellijke omgeving in goede staat 
zijn op het moment dat de werken aanvangen.

9. Deze informatie aan de buurtbewoners en de weggebrui- 
 kers kan ook gebeuren door middel van ongea 
 dresseerde 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.
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2. Wanneer moet u ingrijpen  
 bij de uitvoering van een  
 bouwplaats?

2.1. correct beheer van de  
 bouwplaats
 (cf. artikel 59 van de ordonnantie en besluit  
 van 11 juli 2013)

Gedurende de hele periode van de bouwplaats 
dient u erover te waken dat de verzoeker de bouw-
plaats goed onderhoudt en veilig houdt, en dat hij 
ervoor zorgt dat het verkeer van alle weggebruikers 
en de toegang tot de nabijgelegen gebouwen en 
openbare ruimten gewaarborgd blijft. 
Concreet? De belangrijkste voorschriften die de 
verzoeker moet volgen, zijn de volgende: 
• De correcte isolatie van het terrein van de 

bouwplaats (cf. artikel 8 van het besluit van  
11 juli 2013);

• Voldoende bescherming van het stads- 
meubilair en van de aanhorigheden van de 
openbare weg (cf. artikel 9 van het besluit van 
11 juli 2013);

• Voldoende bescherming van de bomen en 
hagen (cf. artikel 9 van het besluit van 11 juli 
2013);

• De veilige opslag van het materiaal en het 
materieel van de bouwplaats (cf. artikel 10 
van het besluit van 11 juli 2013);

• De beperking van de hinder tot het minimum 
(cf. artikel 10 van het besluit van 11 juli 2013);

• De zorgvuldige en regelmatige schoonmaak 
van het terrein van de bouwplaats (cf. artikel 
10 van het besluit van 11 juli 2013);

• De plaatsing van zichtbare en leesbare weg-
signalisatie (cf. artikel 11 van het besluit van 
11 juli 2013);

• De plaatsing van correcte verlichting (cf.  
artikel 12 van het besluit van 11 juli 2013);

• De organisatie van het verkeer in de buurt 
van de bouwplaats (cf. artikel 14 van het bes-
luit van 11 juli 2013);

• De veiligheid van de kranen en de bouw-
plaatsinstallaties (cf. artikel 25 van het besluit 
van 11 juli 2013);

• Het gebruik van gepaste bouwplaatsvoer-
tuigen en -machines (cf. artikel 24 van het  
besluit van 11 juli 2013);

• Maatregelen om het verkeer mogelijk te  
maken voor alle gebruikers van de openbare 
weg (cf. artikel 22 van het besluit van 11 juli 
2013);

• De installatie van omgeleide doorgangen  
(cf. artikel 15 van het besluit van 11 juli 2013);

• Het respect voor de stop- en parkeerplaatsen 
(cf. artikel 18 van het besluit van 11 juli 2013);

• De afbakening van de laad- en loszones  
(cf. artikel 19 van het besluit van 11 juli 2013);

• Het behoud van de toegang tot de naburige 
gebouwen (cf. artikel 17 van het besluit van 
11 juli 2013).

2.2. Het herstel van de bouwplaats  
 in zijn oorspronkelijke staat
 (cf. artikel 62 van de ordonnantie)

Aan het einde van de bouwplaats is het de taak van 
de verzoeker om het terrein van de bouwplaats in 
zijn oorspronkelijke staat te herstellen, zoals door u 
vermeld in het bouwplaatsakkoord of in de uitvoe-
ringsvergunning van de bouwplaats10. 

Concreet? De verzoeker moet:

• Alles wegnemen wat te maken heeft met de 
bouwplaats: materieel, machines, borden,  
afsluitingen enz.;

• Het terrein van de bouwplaats en de onmiddel-
lijke omgeving herstellen:

• Op basis van de oorspronkelijke plaats- 
beschrijving;

• En, in voorkomend geval, conform elk ander 
voorschrift in de uitvoeringsvergunning van 
de bouwplaats, in een rectificatiebericht of in 
het bouwplaatsakkoord. 

10. Bij gebrek aan een dergelijke afspraak is het herstellen  
 van de bouwplaats in zijn oorspronkelijke staat de taak  
 van de verzoeker.
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3. Wanneer moet u ingrijpen  
 bij de afsluiting van een  
 bouwplaats?

3.1. Afsluitende plaatsbeschrijving
 (cf. artikel 63 van de ordonnantie)

Aan het einde van de bouwplaats moet u een  
afsluitende plaatsbeschrijving opmaken van het  
terrein van de bouwplaats en de onmiddellijke 
omgeving, op uitnodiging en op kosten van de  
verzoeker, en dit binnen de 20 werkdagen volgend 
op de uitnodiging van deze verzoeker. 

Maakt u binnen deze termijn geen plaatsbeschrij-
ving op? Dan gaat men ervan uit dat het terrein 
van de bouwplaats en de onmiddellijke omgeving 
in hun oorspronkelijke staat hersteld werden en dit, 
in voorkomend geval, conform de voorschriften in 
de uitvoeringsvergunning van de bouwplaats, in het 
rectificatiebericht of in het bouwplaatsakkoord.

3.2. Bijkomende werkzaamheden
 (cf. artikel 64 van de ordonnantie)

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? Dan heeft u 20 
werkdagen de tijd om de verzoeker het bevel te  
geven en op zijn kosten de nodige bijkomende 
werkzaamheden uit te voeren. Bij de voltooiing van 
deze herstellingswerken wordt er een nieuwe af- 
sluitende plaatsbeschrijving opgemaakt.

3.3. Afsluiting van de bouwplaats
 (cf. artikel 66 van de ordonnantie)

Om een bouwplaats af te sluiten, welke dan ook, 
moet de verzoeker u ten laatste 20 werkdagen na 
de afsluitende plaatsbeschrijving een verklaring 
van afsluiting bezorgen. Deze verklaring moet de 
afsluitingsdatum van de bouwplaats vermelden, die 
overeenstemt met: 

• Ofwel de datum van de afsluitende plaats- 
beschrijving;

• Ofwel het einde van de 20 werkdagen die u  
werden toegekend om de afsluitende plaats-
beschrijving op te maken;

11. Bij gebrek aan een vaststelling wordt er verondersteld  
 dat er geen enkele beschadiging is aan het terrein  
 van de bouwplaats en de onmiddellijke omgeving.
12. Bij afwezigheid van de verzoeker tijdens het opstellen  
 van de vaststelling, wordt deze vaststelling  
 beschouwd als tegensprekelijk en dient u een kopie  
 ervan over te maken aan de verzoeker.

• Ofwel, in voorkomend geval, de datum  
waarop de bijkomende werkzaamheden voltooid  
werden die de verzoeker moest uitvoeren;

• En met het begin van de garantieperiode van 3 jaar.

3.4.  Garantieperiode
 (cf. artikels 67 en 68 van de ordonnantie)

Te tellen vanaf de afsluitingsdatum van de bouw-
plaats is deze gedekt door een garantieperiode van 
drie jaar. Worden er tijdens deze garantieperiode 
beschadigingen ontdekt? Volg dan de volgende 
procedure.

Oproeping
Roep binnen de 30 werkdagen de verzoeker op om 
samen met u een vaststelling van beschadiging op 
te maken.

Vaststelling11

Maak de vaststelling van beschadiging op:

• samen met de opgeroepen verzoeker of, als 
hij niet komt opdagen, alleen12;

• Ten vroegste 5 werkdagen na de oproeping;
• Op kosten van de verzoeker.

uitvoeringsbevel
Zodra de vaststelling van beschadiging is  
opgemaakt, heeft u 20 werkdagen de tijd om 
de verzoeker het bevel te geven de nodige  
herstellingswerken uit te voeren binnen een  
bepaalde termijn en op kosten van deze verzoeker. 

Afsluitende plaatsbeschrijving
Aan het einde van deze herstellingswerken dient u 
een nieuwe afsluitende plaatsbeschrijving op te maken. 

3.5. voltooiing van de bouwplaats
 (cf. artikel 70 van de ordonnantie)

De voltooiing van de bouwplaats vindt plaats wan-
neer de garantieperiode van 3 jaar verstreken is. De 
door de verzoeker aangegane bankwaarborg voor 
de bouwplaats in kwestie wordt dan vrijgegeven.
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Ordonnantie van 3.07.2008: de bouwplaatsen op de openbare weg voor het Brussels Hoofdstedelijk GewestTe vOlGen ricHTlijnen vOOr de BeHeerder

1. Maatregelen van ambtswege
 (cf. artikels 58 § 3, 65, 69 en 72 van de ordonnantie)

Wanneer spreekt men van maatregelen van ambtswege? 
Heeft de verzoeker de eventuele bijkomende werkzaamheden of de herstelwerk-
zaamheden niet uitgevoerd volgens het bevel dat u hem heeft gegeven? U kunt dan van  
ambtswege de werken uitvoeren ten laste, op kosten en voor risico van de verzoeker.

Wat is de procedure hiervoor?
• U brengt de verzoeker op de hoogte van uw beslissing per aangetekende zen-

ding of tegen ontvangstbewijs.
• Vanaf het moment van deze kennisgeving is het de verzoeker verboden in te 

grijpen in de uitvoering van de met deze maatregelen bedoelde bouwplaats, 
of zich te beroepen op de bouwplaatsvergunning, het rectificatiebericht of het 
bouwplaatsakkoord die/dat u hem heeft afgeleverd;

• De verzoeker moet u alle kosten terugbetalen die resulteren uit de uitvoering 
van deze maatregelen van ambtswege.

2. Aanvragen van een verzoening
 (cf. boek IV van de ordonnantie)

Gaat een verzoeker niet akkoord met een van uw beslissingen? Dan kan hij een 
aanvraag voor verzoening indienen, met de bedoeling een minnelijke schikking te 
bereiken. Het Verzoeningscomité13 moet dan de verschillende betrokken partijen 
oproepen om hen te horen, en moet zijn beslissing nemen binnen de 10 werkdagen 
volgend op de ontvangst van de aanvraag.

Als er een verzoening bereikt wordt, stelt het Verzoeningscomité een proces-verbaal 
van overeenkomst op14 dat door de partijen en de voorzitter van het Comité wordt 
ondertekend.

Indien de verzoening mislukt, brengt het Comité een met redenen omkleed advies 
uit, dat hij meedeelt aan de partijen binnen de 5 werkdagen volgend op de beslissing.

3. Beroep
 (cf. boek V van de ordonnantie)

Gaat een verzoeker niet akkoord met een van uw beslissingen met betrekking tot de 
uitvoeringsvergunning van de bouwplaats of het rectificatiebericht? Of is zijn aan-
vraag tot verzoening op niets uitgedraaid? Dan kan hij in beroep gaan bij de regering 
volgens de volgende procedure.

iii. varia

13. Voor elke verzoeningsaanvraag wordt er een nieuw Verzoeningscomité samengesteld.
14. Leidt de verzoening tot het afgeven van de uitvoeringsvergunning of van het wijzigingsbericht? Dan moet het proces-verbaal  
	 van	het	Comité	gemotiveerd	worden	en	moet	het	de	algemene	voorschriften	bevatten	voor	de	bouwplaats	en	de	specifieke	 
 voorschriften voor de installaties.
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1. De verzoeker dient zijn beroep in, per aangetekende zending, binnen de 20 werkdagen volgend op de beslissing. 
2. De regering heeft 10 werkdagen de tijd om u en de Commissie een kopie van het beroep te bezorgen. 
3. Op verzoek van een van de partijen kan de regering u (of uw vertegenwoordiger) ofwel de eisende partij 

of haar raadsman oproepen voor een hoorzitting (waarbij de andere partij telkens ook wordt uitgenodigd 
om te verschijnen).

4. De regering heeft 60 werkdagen de tijd, volgend op de ontvangst van het beroep (of 75 werkdagen indien 
er hoorzittingen plaatsvinden met de partijen) om de verschillende partijen op de hoogte te brengen van 
haar beslissing. Bij gebrek aan een kennisgeving binnen deze termijnen is uw initiële beslissing bevestigd.

4. Overtredingen en sancties
 (cf. boek VI van de ordonnantie)

Om toezicht te houden op de uitvoering van deze bepalingen, stellen de regering en het college van burgemees-
ters en schepenen gewestelijke en gemeentelijke ambtenaren en beambten aan. stellen deze laatsten overtre-
dingen vast? Dan kunnen ze een verwittiging geven aan, of een proces-verbaal opstellen tegen, de overtreder, 
waarbij er ook een kopie naar u en de Commissie wordt gestuurd. 

U moet dan een afgevaardigde aanstellen (anders dan de hierboven genoemde ambtenaren en beambten) die:
• Beslist of er voldoende reden is om een administratieve boete op te leggen voor de vastgestelde overtre-

ding, waarbij hij de overtreder 15 werkdagen de tijd geeft om zich schriftelijk te verdedigen;
• In voorkomend geval het bedrag van de administratieve boete bepaalt (volgens de onderstaande tabel);
• Belast is met de ontvangst van de opgelegde boete binnen een maand.

Overtreding Sanctie15

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 recti-
ficatiebericht 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 uitvoeringsvergunning, 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

15. De aangegeven bedragen kunnen aangepast worden door de regering volgens de evolutie van de prijsindex.
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dossier Bedrag16 termijn

Uitvoeringsvergunningsaanvraag 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 betalingsbewijs moet 
bij het dossier gevoegd worden)

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

 € 80

Uitvoeringsvergunningsaanvraag 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

16.  Deze bedragen worden jaarlijks herzien op basis van de consumptieprijsindex ([bovenvermeld bedrag X nieuw indexcijfer] /  
 aanvangsindexcijfer).

5. dossierrechten
 (cf. artikel 87 van de ordonnantie) 

Afhankelijk van het ingediende dossier is de verzoeker aan u een dossierrecht verschuldigd. 

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 maanden verzameld voor alle gecoördineerde bouwplaatsen, en zijn ten laatste op  
30 juni en op 31 december verschuldigd.

•	 Wordt de bouwplaats niet uitgevoerd? Dan behoudt u toch de dossierrechten.

6. 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 bevordering 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 openbaar 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 openbare weg;
• Leefmilieu Brussel-BIM, voor het beheer van de groene ruimten, natuurgebieden en seminatuurgebieden, 

met betrekking tot de openbare weg.
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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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