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Ordonnantie van 3.07.2008: bouwplaatsen op de openbare weg - Brussels Hoofdstedelijk GewestTe vOlGen ricHTlijnen vOOr de nieT-insTiTuTiOnele verzOekers

Dit document is bestemd voor de niet-institutionele verzoekers die  
betrokken zijn bij een bouwplaats op de openbare weg in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Hierin vindt u de richtlijnen die u moet volgen in 
het kader van de beheer- en uitvoeringsprocedures die gelden in Brussel.
Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de volledige tekst van 
de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de 
openbare 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 aanhorig-
heden en de ruimten erboven en eronder.

2. Basisprincipes
• Alle bouwplaatsen moeten het voorwerp uitmaken van een uitvoe-

ringsvergunning, afgeleverd door de beheerder van de openbare 
weg, behalve bij een naar behoren gemotiveerde dringende nood-
zakelijkheid. 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). 

• Alle bouwplaatsen moeten ingevoerd worden in de gegevensbank 
Osiris (cf. artikel 8 van de ordonnantie).

• Voor alle bouwplaatsen moet een bankwaarborg aangegaan  
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  
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 oors-
pronkelijke staat hersteld worden (cf. artikel 62 van de ordonnantie).

i. inleiding
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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  
leidingen te installeren of te repareren, het op- 
knappen van een gevel waarvoor er stellingen op 
het voetpad 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 gecoördineerde 
bouwplaats die tegelijk betrekking heeft op instal-
laties (bv.: kabels, wachtleidingen, bovengrondse 
kabels, kabelkanalen, basisstations, antennes en 
verwante uitrustingen) EN op andere voorwerpen 
dan installaties (bv.: asfalt, het opknappen van een 
gevel, de reparatie van een voetpad).
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1. Hoe een bouwplaats voorbereiden?

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

Vóór elke andere stap
Ongeacht het type bouwplaats moet u (of de betrokken beheerder van 
de openbare weg) deze invoeren in Osiris, samen met alle algemene 
informatie die ermee samenhangt. Dat wil zeggen: 
• 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).
Afhankelijk van deze geregistreerde informatie en de vooraf vastgestelde 
voorwaarden (dringende noodzakelijkheid, het type openbare weg, de 
impact op het verkeer...), zal het systeem het vervolg van de te volgen 
procedure bepalen: vergunning, uitvoering, enz.

In de loop van de procedure
U (of de betrokken beheerder van de openbare weg) dient vervolgens, ge-
durende de organisatie en de uitvoering van uw 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 bouwplaats;
• Indien van toepassing, het dossier voor de aanvraag van een  

uitvoeringsvergunning.

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

VErGunnInG

 uItVOErInG

 GarantIEpErIOdE

VOOr

tIjdEns

na
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1.2. een uitvoeringsvergunning  
 van de bouwplaats aanvragen
 (cf. titel 4 hoofdstuk 2 van de ordonnantie)

Als u als niet-institutionele verzoeker een bouwplaats uitvoert, heb u 
meestal een uitvoeringsvergunning nodig.  Zoals al eerder vermeld, zal 
Osiris, op basis van de informatie die in het systeem werd ingevoerd, 
bepalen welke procedure u dient te doorlopen om uw bouwplaats te 
mogen uitvoeren. Bij bouwplaatsen met een grote impact zal veelal een 
advies van de Commissie nodig zijn.
Hoe?
Dien uw aanvraag in bij de beheerder van de openbare weg, door hem 
een dossier over te maken waarin alle informatie staat met betrekking 
tot de bouwplaats. Dit kan rechtstreeks via Osiris.
De beheerder zal vervolgens1:
• U een ontvangstbewijs sturen of u uitnodigen hem de eventuele 

ontbrekende inlichtingen en documenten te bezorgen (binnen een 
termijn van 20 werkdagen);

• Indien uw bouwplaats zich bevindt op een gewestweg of op een 
gemeenteweg met een gewestelijk belang: het dossier samen met 
een beslissingsvoorstel aan de Commissie overmaken (binnen 
een termijn van 20 werkdagen) en haar advies afwachten (binnen 
een termijn van 20 werkdagen);

• U zijn naar behoren gemotiveerde beslissing overmaken. 
Dit binnen een termijn van 30 werkdagen volgend op het 
ontvangstbewijs indien er geen advies van de Commissie nodig 
was. Indien er wel een advies van de Commissie vereist was, is de 
termijn 20 werkdagen volgend op het advies van de Commissie. 
De beheerder heeft ook de mogelijkheid om een hoorzitting aan 
te vragen, bijkomende informatie aan te vragen of extern advies 
in te winnen. Dan wordt de termijn met vijf dagen verlengd vanaf 
de hoorzitting, het ontvangst van advies of bijkomende informatie.

• Voorbeeldprocedure indien een advies van de Commissie nodig 
is:

1. De vermelde termijnen kunnen verkort worden indien u een dringende  
noodzakelijkheid inroept, en deze door de beheerder als gerechtvaardigd 
wordt beschouwd.

Indienen van  
de aanvraag Ontvangstbewijs 

van de  
wegbeheerder

Beslissings- 
voorstel van de 
wegbeheerder  

naar Commissie

Advies van  
Commissie

Beslissing  
wegbeheerder  
(vergunning,  

uitstel of  
weigering)

max. 20 
 werkdagen

max. 20  
werkdagen

max. 20  
werkdagen

max. 20  
werkdagen

max. 20  
werkdagen
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Wat?
De uitvoeringsvergunning van de bouwplaats bevat 
de volgende voorschriften: 
•	 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;
• 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	
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 
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	
installaties ingeval er een nieuwe openbare 
weg wordt aangelegd of een gedeelte 
van de bestaande openbare weg volledig 
wordt vernieuwd
• Uw verplichting om bouwwerken voor ge-

meenschappelijk gebruik op te trekken en 
er uw 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 kunt u aan de beheerder 
van de openbare weg een	rectificatiebericht vragen.
Hij moet u zijn beslissing meedelen binnen een 
termijn van 15 werkdagen na uw aanvraag van 
een rectificatiebericht of na de ontvangst van het 
advies van de Commissie aan wie de aanvraag 
werd overgemaakt in geval van een bouwplaats op 
een gewestelijke weg of op een gemeenteweg die 
voorkomt op de lijst van openbare wegen met een 
gewestelijk belang.

1.3. Het bericht van opstarting  
 communiceren
 (cf. artikel 58 van de ordonnantie)

Wanneer?
Ten laatste 5 werkdagen voor het begin van de 
bouwplaats2.
aan wie?
Aan de beheerder. Indien uw bouwplaats zich be-
vindt op een gewestweg of op een gemeenteweg 
met een duidelijk gewestelijk belang, moet u ook 
een kopie van het bericht van opstarting naar de 
Commissie sturen.
Wat?
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.

1.4. leef het bouwplaatsakkoord na
 (cf. artikels 51 en 52 van de ordonnantie)

Indien uw bouwplaats vrijgesteld is van een vergun-
ning, kan de betrokken beheerder van de openbare 
weg u een bouwplaatsakkoord overmaken vanaf 
het moment dat hij het bericht van opstarting heeft 
ontvangen en tot het einde van de bouwplaats.
Dit bouwplaatsakkoord is bindend en bevat het  
volgende: 

2. In geval van dringende noodzakelijkheid kunt 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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• 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;

1.5. regel een bankwaarborg
 (cf. artikel 55 van de ordonnantie)

Voor elke bouwplaats, ongeacht het type3, moet 
u een bankwaarborg stellen ten voordele van de  
betrokken beheerder van de openbare weg.
• Deze waarborg bedraagt € 25 per m²  

terrein dat de bouwplaats in beslag neemt, 
met een minimum van € 5.000.

• U dient het bewijs hiervan over te maken aan 
de beheerder voor het begin van de bouw-
plaats4.

1.6. informeer de gebruikers en de  
 omwonenden
 (cf. artikel 56 van de ordonnantie)

Wanneer?
Ten minste 3 werkdagen voor de aanvang van de 
bouwplaats en tijdens de volledige duur.
Waar?
Op affiches die u op zichtbare wijze stroomop- en 
stroomafwaarts van het terrein van de bouwplaats 
aanbrengt, en ter hoogte van elk kruispunt dat dit 
terrein omvat.
Deze informatie kan ook gebeuren:
• Door middel van ongeadresseerde brieven-

busreclame als dat wordt opgelegd in de 
uitvoeringsvergunning van de bouwplaats of 
in het bouwplaatsakkoord;

• Door middel van een bord indien de ver-
gunde bouwplaats een impact heeft op de 
leefbaarheid van de openbare weg voor de 
voertuiggebruikers.

Wat? 
U moet de volgende informatie in het Frans en in het 
Nederlands communiceren aan de omwonenden en 
aan de gebruikers van de openbare weg waarop uw 
bouwplaats zich bevindt: 
• Uw identiteit 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.

1.7. laat een oorspronkelijke  
 plaatsbeschrijving opmaken
 (cf. artikel 57 van de ordonnantie)

Nodig voor de opstarting van de bouwplaats de 
beheerder van de openbare weg uit een oorspron-
kelijke plaatsbeschrijving op te maken van het ter-
rein van de bouwplaats en de onmiddellijke omge-
ving. De beheerder heeft daar 20 dagen de tijd voor. 
Doet hij dit niet, dan kunt u zelf een plaatsbeschrij-
ving opmaken. In beide gevallen gebeurt de opmaak 
van de plaatsbeschrijving op uw kosten. En wat als 
u, noch de beheerder, een oorspronkelijke plaats- 
beschrijving opmaakt? Dan wordt er veronders-
teld dat het terrein van de bouwplaats en de  
onmiddellijke omgeving in goede staat zijn op het 
moment dat de werken aanvangen.

3. 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.
4. In geval van dringende noodzakelijkheid moet u het  
 bewijs dat de waarborg gesteld werd overmaken ten  
 laatste 10 werkdagen na het bericht van opstarting  
 van de bouwplaats.
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2. Hoe de uitvoering van een  
 bouwplaats beheren?

2.1. Waak over de orde en de  
 veiligheid van uw bouwplaats  
 en zorg ervoor dat het verkeer  
 voor alle weggebruikers  
 gewaarborgd blijft
 (cf. artikel 59 van de ordonnantie en besluit  
 van 11 juli 2013)

Isoleer het terrein van uw bouwplaats
(cf. artikel 8 van het besluit van 11 juli 2013)
Sluit het terrein van uw bouwplaats permanent 
af van de ruimten die zijn voorbehouden voor 
het verkeer van de actieve gebruikers en van de  
motorvoertuigen. Hoe doet u dat? Met de hulp van  
afsluitingen die beantwoorden aan de volgende 
kenmerken: 
• De afsluitingen zijn doorzichtig op de plaatsen 

waar de zichtbaarheid behouden moet blijven 
(kruispunt, ingang van een eigendom...);

• De afsluitingen zijn vast, maar worden  
onderbroken en vervangen door een niet- 
aaneensluitende en losse afsluiting op de 
plaatsen waar de bouwplaatsvoertuigen en 
machines in- en uitrijden; 

• De tankdeksels, luikgrendels, schakelaars, 
brandkranen, plantputten... moeten perma-
nent bereikbaar zijn;

• Het verkeer van de voertuigen van de hulp-
diensten, en de uitoefening van hun opdracht 
op het terrein van de bouwplaats en in de 
onmiddellijke omgeving, moeten permanent 
mogelijk blijven;

• De winkels en woningen moeten voor  
voetgangers permanent toegankelijk blijven;

• De afsluitingen worden onmiddellijk ter plaatse 
vervangen wanneer ze beschadigd zijn;

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

Bescherm het stadsmeubilair en de aanhorig-
heden van de openbare weg op gepaste wijze
(cf. artikel 9 van het besluit van 11 juli 2013)
Het stadsmeubilair, de wegsignalisatie en de  

wegafbakening, de veiligheidsvoorzieningen, de 
geluidswerende installaties en de openbare ver-
lichting die op het terrein van de bouwplaats en in 
de omgeving ervan zijn gelegen:
• Moeten op gepaste wijze beschermd worden;
• Indien nodig kunnen deze gedemonteerd 

worden en opgeslagen worden op een veilige 
plaats (op het terrein van de bouwplaats of 
buiten de publieke ruimte), in overleg met de 
eigenaar.

Bescherm de bomen op gepaste wijze
(cf. artikel 9 van het besluit van 11 juli 2013)
• De stammen, de wortelstelsels en de kruinen 

van de bomen en de hagen op het terrein van 
de bouwplaats of in de omgeving:

• Worden tot op een gepaste hoogte en over 
een voldoende oppervlakte beschermd;

• De wortels worden ook in de diepte  
beschermd, bijvoorbeeld bij het uitgraven van  
greppels;

• Bij de opslag van materiaal, het manoeuvre-
ren van voertuigen of het plaatsen van bouw-
plaatsinstallaties wordt er een zekere afstand 
tot de bomen en hagen behouden.

sla alle materiaal en materieel van de bouw-
plaats veilig op
(cf. artikel 10 van het besluit van 11 juli 2013)
Het materiaal en het materieel van de bouwplaats: 
• Moet veilig en stabiel worden opgeslagen;
• Op voldoende afstand van de gebouwen, het 

stadsmeubilair en de aanhorigheden van de 
openbare weg.

Beperk de hinder zo veel mogelijk
(cf. artikel 10 van het besluit van 11 juli 2013)
Stof, lawaai en trillingen veroorzaakt door de bouw-
plaats: 
• Neem de nodige maatregelen om de vers-

preiding ervan te beperken.
Maak het terrein van de bouwplaats geregeld 
zorgvuldig schoon
(cf. artikel 10 van het besluit van 11 juli 2013)
Het terrein van de bouwplaats, alle materiaal en 
materieel, schuttingen en afsluitingen enz.: 
• Maak alles regelmatig zorgvuldig schoon;
• Maak alles schoon ten minste voor het 

bouwverlof, voor de eindejaarsperiode en 
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voor elke andere langdurige onderbreking 
van de bouwplaats;

• Haal eventueel vuil op de openbare weg  
onmiddellijk weg, en zorg ervoor dat de 
straatkolken niet aangetast of verstopt raken.

Waak over de wegsignalisatie
(cf. artikel 11 van het besluit van 11 juli 2013)
Wegsignalisatie eigen aan de bouwplaats: 
• Bevestig deze ofwel aan de afsluitingen van de 

bouwplaats (behalve voor de verkeerslichten);
• Ofwel op stabiele palen die geplaatst worden 

op plaatsen waar ze de weggebruikers niet 
hinderen.

Vaste wegsignalisatie: 
• Zorg ervoor dat deze permanent zichtbaar blijft.
Waak over een correcte verlichting
(cf. artikel 12 van het besluit van 11 juli 2013)
Stellingen, afsluitingen en schuttingen op de open-
bare weg:
• plaats verlichting of reflectoren op elke hoek.
Omgeleide doorgangen:
• Bevestig binnenin de omgeleide doorgangen 

indirecte en niet-verblindende binnen- 
verlichting op een zekere hoogte.

Openbare verlichting: 
• Zorg ervoor dat de lichtsterkte permanent  

gehandhaafd blijft;
• plaats indien nodig vervangingsverlichting.
Waarborg het verkeer van en naar de bouw-
plaats
(cf. artikel 14 van het besluit van 11 juli 2013)
Indien de bouwplaats transporten naar en van de 
bouwplaats vereist:
• Organiseer het verkeer;
• Stel op verzoek van de Commissie of de 

beheerder precieze routes voor ter goed- 
keuring.

Waak over de veiligheid van de kranen en de 
bouwplaatsinstallaties
(cf. artikel 25 van het besluit van 11 juli 2013)
De vaste kranen en de andere bouwplaatsinstallaties 
die op de voetpaden worden geplaatst:
• Worden op een platform geïnstalleerd om 

het veilige verkeer van de weggebruikers te 
waarborgen;

• Een afwijking hiervan kan toegestaan worden 
door de beheerder.

Gebruik van geschikte bouwplaatsvoertuigen 
en -machines
(cf. artikel 24 van het besluit van 11 juli 2013)
De bouwplaatsvoertuigen en -machines die gebruikt 
worden voor een bouwplaats met betrekking tot  
installaties:
• Hebben afmetingen die aangepast zijn aan 

het werk in een stedelijke omgeving;
• Bijvoorbeeld: mini/micro-graafmachines, mini-

verladers, lichte motorschoppen…
Zorg ervoor dat het verkeer mogelijk blijft voor 
alle gebruikers van de openbare weg
(cf. artikel 22 van het besluit van 11 juli 2013)
Ontwerp en organiseer de bouwplaats zo dat het 
verkeer mogelijk blijft in alle veiligheid: 
• Voor voetgangers, personen met beperkte 

mobiliteit, fietsers;
• Voor het openbaar vervoer;
• Voor voertuigen die een openbare dienst 

verzekeren (brandweerwagens of zieken- 
wagens, vuilniswagens...);

• Voor motorvoertuigen.
Installeer omgeleide doorgangen 
(cf. artikel 15 van het besluit van 11 juli 2013)
Een bouwplaats op het voet- of fietspad:
• Installatie van omgeleide doorgangen  

bestemd voor het verkeer van voetgangers, 
personen met beperkte mobiliteit en/of fietsers;

• Vóór de opstarting van de betreffende bouw-
plaats;

• Voornaamste eigenschappen van deze om-
geleide doorgangen: 
• Ze zijn gevrijwaard van elk obstakel over 

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

• Ze zijn beschermd tegen het autoverkeer 
en tegen elke eventuele val van mate-
riaal, voorwerpen of gereedschap van een  
stelling;

• Ze bieden toegang tot de bouwplaats- 
installaties, de gebouwen en de andere 
bestemmingen van de gebruikers;

• Ze zijn voorzien van gepaste signalisatie;
• Ze lopen continu door van begin tot einde.
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respecteer de stop- en parkeerplaatsen
(cf. artikel 18 van het besluit van 11 juli 2013)
Uw bouwplaats mag zich niet uitstrekken over: 
• Een parkeerplaats voorbehouden voor taxi’s;
• Een parkeerplaats voorbehouden voor het 

laden en lossen van goederen;
• Een parkeerplaats voorbehouden voor voer-

tuigen van de politie en diplomaten;
• Een parkeerplaats of een installatie bestemd 

voor personen met beperkte mobiliteit.
Is het onmogelijk dit verbod te respecteren? Vraag 
dan advies aan de Directie Taxi’s van Brussel 
Mobiliteit (voor de taxizones) of aan de betrokken 
beheerder, en volg de gegeven aanbevelingen op.
Voorzie zones voor het laden en lossen
(cf. artikel 19 van het besluit van 11 juli 2013)
Voor het laden of lossen van bouwplaatsmaterieel:
• Baken de stop- en parkeerplaatsen voor de 

bouwplaatsvoertuigen en -machines af;
• Deze zones behoren tot het terrein van de 

bouwplaats;
• De beheerder kan hier eventueel van afwijken 

en laad-en loszone voorzien op de rijweg  
buiten deze zones toestaan.

Zorg ervoor dat de toegang tot de naburige 
gebouwen behouden blijft
(cf. artikel 17 van het besluit van 11 juli 2013)
Naburige gebouwen: 
• De toegang tot de ingang behouden;

• Indien nodig een loopplank installeren;
• In het geval van een open sleuf: loopplank 

uitgerust met een reling.
Organiseer de fasering van de bouwplaats
(cf. artikel 13 van het besluit van 11 juli 2013)
Organiseer indien nodig de bouwplaats in fases en 
neem de nodige maatregelen om de uitvoering in 
fases mogelijk te maken.
Breng Mobiris op de hoogte van eventuele 
verkeersstoringen
(cf. artikel 26 van het besluit van 11 juli 2013)
Bij een bouwplaats die een impact heeft op de  
leefbaarheid van de openbare weg voor de voer-
tuiggebruikers:
• Waarschuw het multimodale mobiliteits-

beheercentrum "Mobiris";
• Communiceer voor elke fase van de bouw-

plaats welke verstoringen deze fase met zich 
mee zal brengen, ten laatste twee uur voor 
het begin van de fase in kwestie;

• kondig het einde van de verstoringen aan 
van zodra de betrokken fase achter de rug is.

Communiceer een contactpunt
(cf. artikel 21 van het besluit van 11 juli 2013)
Om iedereen de mogelijkheid te geven een gevaar 
met betrekking tot de bouwplaats te melden:
• Creëer van een contactpunt (0800) dat  

permanent bereikbaar is;
• Communiceer dit nummer op de informatie- 

affiches over de bouwplaats.
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stel een bemiddelaar aan
(cf. artikel 20 van het besluit van 11 juli 2013)
Als de uitvoeringsvergunning van de bouwplaats u 
dit oplegt, moet u een onafhankelijke bemiddelaar 
aanstellen. Zijn opdracht: 
• De bezwaren verzamelen van de omwonenden  

in verband met de informatiever- 
strekking, het beheer van de bouwplaats en 
het herstel van de openbare weg in de oors-
pronkelijke staat;

• U deze bezwaren overmaken - als hij deze 
gerechtvaardigd acht - samen met zijn  
aanbevelingen.

2.2.  zorg ervoor dat u over alle  
 nodige documenten beschikt
 (cf. artikel 60 van de ordonnantie)

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

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

voeringsvergunning van de bouwplaats, van 
een rectificatiebericht of van het bouwplaats-
akkoord.

2.3.  Herstel de bouwplaats in zijn  
 oorspronkelijke staat
 (cf. artikel 62 van de ordonnantie)

Aan het einde van de bouwplaats moet u5: 
• Alles verwijderen wat te maken heeft met de 

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

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

beschrijving;

5. Tenzij de beheerder beslist de bouwplaats zelf in  
 zijn oorspronkelijke staat te herstellen (op zijn of op  
 uw kosten) en hij deze beslissing meedeelt in het  
 bouwplaatsakkoord of in de uitvoeringsvergunning  
 van de bouwplaats.

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

3. Hoe sluit u een bouwplaats af?

3.1.  laat een afsluitende plaats- 
  beschrijving opmaken
 (cf. artikel 63 van de ordonnantie)

Nodig na het einde van de bouwplaats de beheer-
der van de openbare weg uit een afsluitende plaats- 
beschrijving op te maken van het terrein van de 
bouwplaats en de onmiddellijke omgeving. De 
beheerder heeft daar 20 dagen de tijd voor. Doet 
hij dit niet, dan kunt u zelf een plaatsbeschrijving 
opmaken. In beide gevallen gebeurt de opmaak van 
de plaatsbeschrijving op uw kosten.

3.2.  voer de gevraagde bijkomende  
  werkzaamheden uit
 (cf. artikel 64 van de ordonnantie)

Werden het terrein van de bouwplaats en de on- 
middellijke omgeving niet in hun oorspronkelijke 
staat hersteld? Of is het herstel niet in overeen- 
stemming met de opgelegde voorschriften? Dan 
heeft de beheerder 20 werkdagen de tijd om u het 
bevel te geven de bijkomende werkzaamheden uit te  
voeren.
Deze werkzaamheden zijn te uwen laste en moeten 
onderworpen worden aan een nieuwe afsluitende 
plaatsbeschrijving.

3.3. sluit de bouwplaats af
 (cf. artikel 66 van de ordonnantie)

Om uw bouwplaats af te sluiten, van welk type dan 
ook, moet u een verklaring van afsluiting bezorgen 
aan de beheerder van de openbare weg.
Wanneer? 
Ten laatste 20 werkdagen na de afsluitende plaats-
beschrijving.

Wat?
Een verklaring die de afsluitingsdatum van de bouw-
plaats vermeldt. Deze datum komt overeen met: 
• Ofwel de datum van de afsluitende plaats-

beschrijving;
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• Ofwel het einde van de 20 werkdagen die aan de beheerder wer-
den toegekend om de afsluitende plaatsbeschrijving op te maken;

• Ofwel, in voorkomend geval, de datum waarop u de bijkomende 
werkzaamheden hebt voltooid;

• EN het begin van de garantieperiode van 3 jaar.

3.4.  voer de eventuele herstellingswerken uit die  
  gedekt zijn door de garantieperiode
 (cf. artikels 67 en 68 van de ordonnantie)

Te tellen vanaf de afsluitingsdatum van uw bouwplaats is deze gedekt 
door een garantieperiode van 3 jaar. Worden er tijdens deze garantie-
periode beschadigingen ontdekt? Dan geldt de volgende procedure.

Oproeping
De beheerder heeft 30 werkdagen de tijd om de verzoeker op te roepen, 
zodat er een vaststelling van beschadiging opgemaakt kan worden.
Vaststelling6

De vaststelling van beschadiging wordt opgemaakt:
• Ten vroegste 5 werkdagen na de oproeping;
• Door de beheerder, in uw aanwezigheid, of door de beheerder 

alleen indien u afwezig bent7;
• Op uw kosten.
uitvoeringsbevel
Zodra de vaststelling van beschadiging is opgemaakt, heeft de 
beheerder 20 werkdagen de tijd om u het bevel te geven de nodige  
herstellingswerken uit te voeren binnen een bepaalde termijn en op uw 
kosten.
afsluitende plaatsbeschrijving
Aan het einde van deze herstellingswerken dient de beheerder een 
nieuwe afsluitende plaatsbeschrijving op te maken.

3.5. voltooi de bouwplaats definitief
 (cf. artikel 70 van de ordonnantie)

De voltooiing van uw bouwplaats vindt plaats wanneer de garantie-
periode van 3 jaar verstreken is. De voor de bouwplaats aangegane  
bankwaarborg wordt op dat moment vrijgegeven.

6. Bij gebrek aan een vaststelling wordt verondersteld dat er geen enkele  
 beschadiging is aan het terrein van de bouwplaats en de onmiddellijke  
 omgeving.
7. Als u bij de vaststelling afwezig bent, wordt deze vaststelling als tegen- 
 sprekelijk beschouwd en ontvangt u een kopie van de beheerder.
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iii. varia

1. Wat gebeurt er als u in gebreke blijft?
 (cf. artikels 27, 28, 45, 46, 71 en 72 van de ordonnantie)

Wanneer bent u in gebreke?
U wordt als "in gebreke" beschouwd: 
• Als u de ontbrekende inlichtingen, de ontbrekende documenten  

of de gevraagde bijkomende informatie voor de uitvoerings- 
vergunning van de bouwplaats niet overmaakt binnen de  
vastgestelde termijn;

• Als u de beheersvoorschriften van de bouwplaats niet naleeft;
• Als u de voorschriften om de weg in goede staat te herstellen, 

of om het even welke andere voorschriften opgelegd in de uit- 
voeringsvergunning van de bouwplaats, in een rectificatiebericht 
of in het bouwplaatsakkoord, niet naleeft;

• Als u de uitvoering van de bouwplaats gedurende meer dan  
10 dagen onderbreekt zonder gewettigde reden.

Waartoe leidt een gebrek?
•	 annulatie van de aanvraag voor een uitvoeringsvergunning 

van de bouwplaats: als u de ontbrekende informatie niet over-
maakt, wordt dit beschouwd als had u geen aanvraag ingediend.

•	 Maatregelen van ambtswege: als u in gebreke bent tijdens de 
uitvoering van uw bouwplaats en u beëindigt uw tekortkoming 
niet binnen een termijn van 5 werkdagen volgend op het bevel 
van de beheerder, dan kan deze de nodige werkzaamheden uit- 
voeren (om de bouwplaats in overeenstemming te brengen met de  
voorschriften of om het terrein van de bouwplaats te herstellen) te 
uwen laste, op uw kosten en voor uw risico.

2. Wat gebeurt er in het geval van  
 maatregelen van ambtswege?
 (cf. artikels 58 § 3, 65, 69 en 72 van de ordonnantie)

Wanneer spreekt men van maatregelen van ambtswege? 
Hebt u de eventuele bijkomende werkzaamheden of de door de beheer-
der gevraagde herstelwerkzaamheden niet uitgevoerd volgens het  
gegeven bevel? Dan kan de beheerder van ambtswege de werken  
uitvoeren te uwen laste, op uw kosten en voor uw risico.
Wat is de procedure hiervoor?
• De beheerder brengt u op de hoogte van zijn beslissing per  

aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs.
• Vanaf het moment van deze kennisgeving is het u verboden in te  
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grijpen in de uitvoering van de met 
deze maatregelen bedoelde bouw-
plaats, of u te beroepen op de bouw-
plaatsvergunning, het rectificatiebericht 
of het bouwplaatsakkoord die/dat u werd  
afgeleverd;

• U moet alle kosten terugbetalen die resulteren 
uit de uitvoering van deze maatregelen van 
ambtswege.

3. Hoe vraagt u een verzoening  
 aan?
 (cf. boek IV van de ordonnantie)

Gaat u niet akkoord met een beslissing of een  
advies van de beheerder? Dan kunt u een aanvraag 
voor verzoening indienen, met de bedoeling een 
minnelijke schikking te bereiken. Hoe?
• U stuurt uw aanvraag tot verzoening naar 

het Verzoeningscomité binnen de 10 
werkdagen volgend op de ontvangst van de  
beslissing of het advies.

• Het Comité heeft 10 werkdagen de tijd om de 
verschillende betrokken partijen op te roepen 
en een beslissing te nemen.

• Bij een verzoening: het Verzoeningscomité 
stelt een proces-verbaal van overeenkomst 
op8 dat door de partijen en de voorzitter van 
het Comité wordt ondertekend.
Als er geen verzoening bereikt wordt: het 
Comité brengt een met redenen omkleed 
advies uit, dat hij meedeelt aan de partijen  
binnen de 5 werkdagen volgend op de  
beslissing.

9. Indien de aanvraag tot verzoening mislukt, moet u  
 uw beroep indienen binnen de 20 werkdagen  
 volgend op de ontvangst van het advies van het  
 Comité, en dit advies bij het beroep voegen.
10. Ontvangt u binnen deze termijn geen enkele kennis- 
 geving? Dan is de initiële beslissing van de beheerder  
 bevestigd. Als de regering beslist de uit- 
 voeringsvergunning af te leveren, dan moet zijn  
 beslissing de algemene voorschriften van de bouw- 
	 plaats	 en	 de	 specifieke	 voorschriften	 voor	 de	 
 installaties bevatten.

4. Hoe dient u een beroep in?
 (cf. boek V van de ordonnantie)

Gaat u niet akkoord met een beslissing met  
betrekking tot de uitvoeringsvergunning van de 
bouwplaats of het rectificatiebericht? Of is uw aan-
vraag tot verzoening op niets uitgedraaid? Dan kunt 
u in beroep gaan bij de regering. Hoe doet u dat?

• U dient uw beroep in, per aangetekende  
zending, binnen de 20 werkdagen volgend op 
de beslissing9.

• Na ontvangst van dit beroep heeft de  
regering 10 werkdagen de tijd om de beheerder  
en de Commissie een kopie hiervan te  
bezorgen.

• Op verzoek van een van de partijen kan de 
regering u (of uw raadsman) ofwel de beheer-
der of zijn vertegenwoordiger oproepen voor 
een hoorzitting (waarbij de andere partij  
telkens ook wordt uitgenodigd om te  
verschijnen).

• De regering heeft 60 werkdagen de tijd,  
volgend op de ontvangst van het beroep (of 
75 werkdagen indien er hoorzittingen plaats- 
vinden met de partijen) om u op de hoogte te 
brengen van haar beslissing10.

5. Welke sancties bestaan er in  
 het geval van overtredingen?
 (cf. boek VI van de ordonnantie)

Om toezicht te houden op de uitvoering van deze 
bepalingen, stellen de regering en het college 
van burgemeesters en schepenen gewestelijke en  
gemeentelijke ambtenaren en beambten aan.  
Stellen deze laatsten overtredingen vast die onder 
uw verantwoordelijkheid vallen? Dan kunt u als straf 
een administratieve boete opgelegd krijgen.

8. Leidt de verzoening tot het afgeven van de uit- 
 voeringsvergunning 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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11. De aangegeven bedragen kunnen aangepast worden volgens de evolutie van de prijsindex.
12. Deze bedragen worden jaarlijks herzien op basis van de consumptieprijsindex ([bovenvermeld bedrag X nieuw indexcijfer]  
 / aanvangsindexcijfer).

Voorbeeld van overtreding Sanctie11

U start een bouwplaats op zonder uitvoeringsvergunning voor de bouwplaats terwijl u wel 
verplicht bent er een aan te vragen vanwege de omvang van de bouwplaats

Administratieve boete  
tussen € 250 en € 25.000

U negeert de bevelen van de beheerder 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

U start een bouwplaats vrijgesteld van uitvoeringsvergunning op zonder dat u aan de 
beheerder het bericht van opstarting van bouwplaats hebt 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

U leeft de beheersvoorschriften, de voorschriften om de weg in goede staat te herstellen 
of om het even welk andere voorschrift opgenomen in de uitvoeringsvergunning van de 
bouwplaats, een rectificatiebericht of het bouwplaatsakkoord niet na.

Administratieve boete  
tussen € 187,50 en € 18.750

U start een bouwplaats op 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

U start een bouwplaats op 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

U voert een bouwplaats uit maar bent niet in staat 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

U stuurt de beheerder geen verklaring van afsluiting van de bouwplaats op in  
overeenstemming met de vastgestelde regels

Administratieve boete  
tussen € 62,50 en € 6.250

U start een bouwplaats op zonder een bankwaarborg te zijn aangegaan
Administratieve boete gelijk aan 
het dubbele van het bedrag van 
de vereiste bankwaarborg

6. Welke dossierrechten moet u betalen?
 (cf. artikel 87 van de ordonnantie) 

Afhankelijk van het ingediende dossier bent u een dossierrecht verschuldigd aan de beheerder van de openbare weg.

dossier Bedrag12 termijn
Aanvraag van een uitvoeringsvergunning voor een bouw-
plaats die niet onderworpen is aan of vrijgesteld is van  
coördinatie en van het advies van de Commissie

€ 60 Dit bedrag is verschuldigd op de dag  
waarop u uw dossier indient, en u dient  
het betalingsbewijs bij uw dossier  
te voegenAanvraag tot een rectificatiebericht € 40

Bericht van opstarting van de bouwplaats € 20

Opmerking: als u uiteindelijk uw bouwplaats niet uitvoert, kunnen de dossierrechten toch niet gerecupereerd 
worden.
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Ordonnantie van 3.07.2008: bouwplaatsen op de openbare weg - Brussels Hoofdstedelijk GewestTe vOlGen ricHTlijnen vOOr de nieT-insTiTuTiOnele verzOekers

• 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

iv. nuttige links

Bij tegenstrijdigheden tussen enerzijds dit document en anderzijds de wetten en verordeningen die van kracht 
zijn, hebben deze laatste voorrang.
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Vooruitgangstraat 80/1
1035 Brussel


