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Wegenwerken … iedereen heeft er wel eens mee te maken! Als bewoner van een straat, als weggebruiker, als 
wegbeheerder; iedereen zal vroeg of laat geconfronteerd worden met de problemen die wegenwerken met zich 
meebrengen. 

Om een omelet te bakken moet je eerst het ei breken … maar koken zonder al te veel te morsen is een kunst! Zo 
ook met de wegeninfrastructuur. Om onze steden leefbaar te maken en om de verkeersveiligheid te verhogen 
moet de weginfrastructuur immers worden heraangelegd. Dit gaat meestal gepaard met veel hinder voor de weg-
gebruikers en de omwonenden. In dit nummer van de Katern van de Mobiliteitsgids wordt getracht om een over-
zicht te geven van de mogelijkheden die de wegbeheerder heeft om aan dit euvel te verhelpen.  

Bij wijze van voorgerecht zal Mevrouw Françoise LAMBOTTE het juridische kluwen ontwaren met betrekking tot 
de bevoegdheden van de belangrijkste actoren: de federale staat, de gewesten, de gemeenten, de politie enz. Me-
vrouw lambotte is juriste bij de studiedienst van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

De hoofdschotel wordt opgediend door Mijnheer Olivier VAN CRAENENBROEK. In dit hoofdstuk wordt uitvoerig 
ingegaan op de Ordonnantie betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Mijnheer VAN CRAENENBROEK is Eerste attaché bij het Ministerie van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is verantwoordelijk voor de dienst Coördinatie van wegenwerken. 

Als sorbet wordt de signalisatie van wegenwerken geserveerd. In dit hoofdstuk wordt de plaatsingswijze van de 
verkeersborden en wegmarkeringen tijdens wegenwerken in de verf gezet. Als leidraad wordt hierbij het Ministe-
rieel Besluit van 7 mei 1999 gebruikt. De commentaar en de praktische tips zijn van de hand van Mijnheer Erik 
CAELEN. Mijnheer CAELEN is verkeerskundige en verantwoordelijke van de Mobiliteitscel van de Vereniging 
van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De vierde gang in onze menu wordt verzorgd door Mijnheer Miguel GEREZ. Mijnheer GEREZ bespreekt in zijn 
bijdrage de problemen waarmee de personen met een beperkte of verminderde mobiliteit te kampen krijgen bij 
een werf. Mijnheer GEREZ is werkzaam bij de vzw Accès et Mobilité pour Tous (AMT Concept asbl). 

Tot slot is, als nagerecht, een stevige brok aan bijlagen bijgevoegd! Zo vindt u ondermeer de wetteksten over de 
coördinatie van de wegenwerken, het Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de signalisatie van werven 
en verkeersbelemmeringen alsook uittreksels uit de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening. 
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1.  Inleiding 



De bevoegdheden inzake bouwplaatsen zijn veelzijdig wegens het grote aantal materies die hiermee samenhan-
gen. Een bouwplaats op de weg heeft immers niet enkel gevolgen voor de weg en het wegverkeer, maar ook voor 
het milieu, de veiligheid en goede ruimtelijke ordening. Verschillende overheden zijn bevoegd voor deze materies: 
de federale Staat, het gewest, de gemeenten. Deze bijdrage wil duidelijkheid verschaffen over de bevoegdheidsver-
deling tussen deze overheden  

Om het onderwerp goed te begrijpen lijkt het ons nuttig om enkele basisbegrippen te herhalen.  

 

 

 

2.  De verdeling van de bevoegdheden inzake werven  
door Françoise Lambotte (VSGB) 
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∗ De term « weg » duidt het geheel van de wegen aan voor het openbare verkeer. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine wegen: de eerste 
categorie omvat de gewest- (autosnelwegen en grote wegen) en provinciewegen; 
de tweede de gemeentewegen. Deze klassering vloeit voort uit een formele be-
stuurlijke beslissing. 

∗ Een openbare weg besturen houdt in dat er beheersmaatregelen en politie-
maatregelen genomen worden. 

∗ De beheersmaatregelen betreffen het onderhoud en de verbetering van de 
openbare wegen. 

∗ De politiemaatregelen hebben in de regelgeving betrekking op het openbare 
collectieve en privé-gebruik. Binnen deze maatregelen moeten we een onder-
scheid maken tussen de politie van het wegverkeer en de wegenpolitie. 

∗ De politie van het wegverkeer omvat, zoals de naam reeds aangeeft, de ver-
keerswetgeving inzake de openbare wegen (bv. de wegcode). 

∗ De wegenpolitie betreft de politie van het openbaar domein en de algemene 
politie van de openbare orde. 

∗ De politie van het openbaar domein heeft betrekking op de schoonheid en het 
behoud van de wegen. Deze heeft als doel de materiële integriteit van het domein 
te beschermen en heeft een patrimoniaal karakter. Deze politie betreft in het 
bijzonder het naleven van de rooilijn, het uitzicht van gebouwen die grenzen aan 
de weg, de reiniging, omheining en verlichting van openbare wegen en werken op 
en aan deze laatste. 

∗ De algemene politie van de openbare orde betreft de veiligheid, gezondheid 
en parkeervergunningen. Deze beperkt zich niet tot het openbaar domein en 
heeft geen enkel patrimoniaal karakter. 

∗ De term « politie » verwijst in deze context naar een geheel van verschillende 
normen. Deze mag niet worden verward met de dienst met dezelfde naam, geïn-
tegreerd en gestructureerd op twee niveaus: het federale en lokale niveau, die 
samen de geïntegreerde politiefunctie uitoefenen. Deze twee niveaus zijn 
autonoom en vallen onder verschillende overheden1. 

1. Artikel 3 wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.   

2.1. Inleiding 



2.2.1. Zoals iedereen weet is de politie van het wegverkeer voornamelijk een federale bevoegdheid². Gemeen-
ten kunnen enkel aanvullende reglementen aannemen en het gewest kan helemaal niet tussenkomen op dit be-
voegdheidsniveau3. 

Inzake bouwplaatsen wordt vooral verwezen naar: 

1°   Artikel 78.1.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (wegcode), dat een toelating 
oplegt voor het signaliseren van de op de openbare weg aangebrachte werken; 

2° Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg³, dat in het bijzonder bepaalt dat: 

∗ De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en tijdens de volledige 
duur van de werken zuiver en in stand gehouden moet worden zodanig dat zij voor de weggebruikers 
identificeerbaar blijft; 

∗ De toelating voorzien in artikel 78.1.1. van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
aanvullende verkeerstekens kan inhouden; 

∗ Het werk slechts mag beginnen wanneer de signalisatie aangebracht is; 

∗ De werken in zes categorieën worden gerangschikt. 

2.2.2. De Federale Staat heeft bovendien ook bevoegdheden inzake algemene politie van de openbare orde en 
heeft de exclusieve bevoegdheid om, bijvoorbeeld, artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet te wijzigen. Wij zullen 
hieronder zien dat het deze bepaling is die de gemeenten toelaat om over de openbare orde te waken. 

2.2.3. Conform Titel III van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, ge-
structureerd op twee niveaus, voert de federale politie over het geheel van het grondgebied, de principes inzake 
specialiteit en subsidiariteit in acht genomen, gespecialiseerde en supralokale opdrachten uit van bestuurlijke en 
gerechtelijke politie alsook opdrachten ter ondersteuning van de lokale politie en politieoverheden. 
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2. Artikel 2 van de wet op de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16 maart 1968.   
3. Wij stippen echter aan dat overeenkomstig artikel 3, § 1er, 1° van de Wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk 
besluit van 16 maart 1968, de Minister van openbare werken de aanvullende reglementen uitvaardigd voor de gewestwegen en kruispunten waarvan één van 
de openbare wegen ervan deel uitmaakt (over de bevoegdheden van de gewesten betreffende de aanvullende reglementen, zie A.H. nr. 174/2004 van 3 novem-
ber 2004, B.S., 16 november 2004). 
4. B.S. , 21 mei 1999; van kracht sinds 1 juli en 1 oktober 1999.  

Beheer van de openbare wegen 

Onderhoud en verbetring van de weg Wegpolitie 

Beheersmatregelen Politiematregelen 

Politie van het openbaar domein Algemene politie van de openbare orde 

Politie van het wegverkeer 

Verkeerswetgeving 

Schoonheid en bewa-
ring van de wegen 

Veiligheid, gezondheid 
en parkeerbewijzen 

2.2. De federale bevoegdheden  

Kortom :  



5. B.S.  van 7 februari 2001; van kracht sinds 1 mei 2001.   
6. Artikel 6, § 1, X, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot ver-
vollediging van de federale staatsstructuur bevat de volgende bepalingen:  
« De aangelegenheden bedoeld in artikel 107quater (lees 39) van de Grondwet zijn:  
X. Wat de openbare werken en het vervoer betreft:  
1° de wegen en hun aanhorigheden;  
2° (…); 
2°bis het juridisch stelsel van de landwegen, welke ook de beheerder ervan zij, met uitzondering van de spoorwegen beheerd door de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen… ». 
7. In deze zin, zie ook het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over het voorontwerp van ordonnantie houdende de  coördinatie en de organi-
satie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Doc. Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, openbare zitting, 1997-
1998, nr. A/216/1, pag. 37).  
8. B.S. , 6 juni 1998; van kracht sinds 1 september 1998. Deze wetgeving is ontstaan uit de bezorgdheid van de openbare machten om het herhaaldelijk openleg-
gen van trottoirs te vermijden. Behoudens gemotiveerde hoogdringendheid kan geen enkel werk worden aangevat op, onder of boven de openbare weg zonder 
de voorafgaande coördinatie in de tijd en ruimte en zonder de toelating van de beheerder van de openbare weg (gemeente of gewest ). De wegbeheerder dient het 
advies te vragen van de coördinatiecommissie van de bouwplaatsen. Voor meer details, zie volgend hoofdstuk.  
9. B.S. , 28 augustus 1998; van kracht sinds 7 september 1998. Het betreft het belangrijkste uitvoeringsbesluit van de ordonnantie van 5 maart 1998 betreffen 
de de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor meer details, zie volgend hoofdstuk..  
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Aan het hoofd van de federale politie staat een commissaris-generaal die vijf algemene directies coördineert, waar-
onder de algemene directie van de bestuurlijke politie. 

De algemene directie van de bestuurlijke politie is in het bijzonder verantwoordelijk voor de verkeerspolitie op de 
grote wegenassen. 

Artikel 14 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt belast politiediensten (federale en lokale) om toe te 
zien op « de handhaving van de openbare orde met inbegrip van de naleving van de politiewetten en -verordeningen, 
de voorkoming van misdrijven en de bescherming van personen en goederen ». 

Hieruit vloeit voort dat de federale politie beschikt over de nodige bevoegdheden om inbreuken op te sporen en te 
verbaliseren die zijn begaan op een bouwplaats en een schending inhouden van een gemeentelijke, gewestelijke of 
federale norm. 

2.2.4. Tot slot kan de Federale Staat ook veiligheidsnormen opleggen om het aantal en de ernst van arbeidson-
gevallen in de bouwsector te beperken.  

In dit opzicht verwijzen we naar het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen5. 

 

2.3.1. De beheersmaatregelen en de politie van het openbaar domein vallen in principe onder de bevoegd-
heid van de wegbeheerder. Hieruit vloeit voort dat het gewest in ieder geval bevoegd is om de materiële integriteit 
van de eigen wegen te onderhouden, te verbeteren en te beschermen. Het gewest kan zo werken op en aan gewest-
wegen reglementeren. 

Sinds het in werking treden van het artikel 6, § 1, X, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 6, is de gewestbevoegdheid uitgebreid naar be-
heersmaatregelen en maatregelen van de politie van het openbaar domein van toepassing op het geheel van de 
openbare wegen, inclusief de gemeentewegen. Het gewest kan bijgevolg de klassering en afbakening van de wegen 
reglementeren, ongeacht of deze gewestelijk of gemeentelijk zijn, het beheer in de ruime zin van het woord, de do-
manialiteit, de privatieve vergunningen, sancties bij inbreuken, rechten der oeverbewoners, enz. 

Deze nieuwe bevoegdheden zijn ruim, maar betreffen in ieder geval niet de politiemaatregelen houdende de alge-
mene politie van de openbare orde en van het wegverkeer. De gemeenten en federale overheid behouden de exclu-
sieve bevoegdheid in deze materies. 

Het gewest dient zich dus voorzichtig op te stellen bij het uitwerken van wetten inzake bouwplaatsen en kan de 
coördinatie regelen voor zover deze tot doel heeft de materiële integriteit van de weg te beschermen en in goede 
staat te behouden; deze kan eveneens verplichtingen opleggen inzake de uitvoering van werken en het herstel in 
de oorspronkelijke toestand. Het uitgesproken doel van de maatregelen die deze aanneemt kan echter nooit de 
veiligheid van de weggebruikers of van het wegverkeer zijn, de rust van omwonenden, de veilige en eenvoudige 
doorgang: deze domeinen zijn voorbehouden voor de gemeenten en de federale overheid 7. 

Inzake de coördinatie en organisatie van bouwplaatsen door het Gewest verwijzen we in het bijzonder naar: 
1° de ordonnantie van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de open-
bare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8, van toepassing op gewest- en een aantal gemeentewegen; 
2° het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 1998 betreffende de coör-
dinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 9; 

2.3. Gewestbevoegdheden  



10. B.S. , 22 september 2000; van kracht sinds 2 oktober 2000.   
11. Rubriek 28 van de geklasseerde installaties (zie het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 maart 1999 tot vaststelling van 
de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen) stipu-
leert dat de bouwplaatsen voor bouw-, renovatie- of sloopwerken waarop inrichtingen worden aangewend met een totale drijfkracht van meer dan 50 kW, met 
inbegrip van de inrichtingen die in andere rubrieken worden ondergebracht (behalve voor het thermisch of chemisch ter plekke behandelen van gevaarlijke 
afvalstoffen), onderhevig zijn aan een milieuvergunning klasse 3. De procedure van klasse 3 is een procedure van voorafgaande melding, die gebeurt door mid-
del van een formulier dat aangetekend wordt verstuurd naar de gemeente waar de bouwplaats is gelegen. De gemeente kan eventueel het bedrijf bijzondere 
uitbatingsvoorwaarden opleggen.   
12. B.S. , 12 juli 2001; van kracht sinds 22 juli 2001.   
13. B.S. , 21 december 2002; van kracht sinds 31 december 2002. Dit besluit is enkel van toepassing op bouwplaatsen inzake werken gerealiseerd door particu-
lieren aan de eigen woning of op het omliggende terrein en voor zover deze worden uitgevoerd op zon- en feestdagen of tussen 17u en 9u van maandag tot zater-
dag. Inzake het geluidsvermogen van werktuigen op de bouwplaats wordt verwezen naar de volgende federale norm: het koninklijk besluit van 6 maart 2002 
betreffende het geluidsvermogen van materieel voor gebruik buitenshuis (B.S., 12 maart 2002; van kracht sinds 12 maart 2002).  
14. B.S. , 7 juli 2003; van kracht sinds 7 juli 2003. Dit besluit stelt een aantal handelingen en werken op de weg vrij van stedenbouwkundige vergunningen voor 
zover dat deze geen afwijking inhouden op een bestemmingsplan, een stedenbouwkundige verordening of een verkavelingsvergunning, dat zij geen uitstaans 
hebben met een goed dat het voorwerp van een beschermingsmaatregel is en zij geen aanvulling zijn van de werken waarvoor een stedenbouwkundige vergun-
ning vereist is, of niet het voorwerp zijn van een herhaling over de lengte van de weg (artikelen 3 en 4).  
15. M.-A. FLAMME, Droit administratif, Bruylant, Brussel, 1989, deel I, nr. 87, pag. 207.  
16. Zie ook RvS. nr. 106.211 van 30 april 2002, Algoet, A.P.M., 2002, pag. 106  
17. In deze zin, zie RvS. nr. 8.744 van 12 juli 1961, Van Bael; RvS. nr. 14.637 van 30 maart 1971, Van Limberghen; RvS. nr. 19.314 van 6 december 1978, Brus-
selse agglomeratie.  
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3° het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 juli 2000 betreffende de admi-
nistratieve geldboeten toepasselijk inzake coördinatie en organisatie van de werken op de openbare weg 10. 

2.3.2. Het gewest beschikt verder over bevoegdheden inzake milieu en ruimtelijke ordening / stedenbouw 
die gevolgen kunnen hebben op bouwplaatsen. 

Inzake milieu wordt in het bijzonder verwezen naar: 
1° de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen 11;  

2° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2001 betreffende de voorwaarden die 
van toepassing zijn op de werven voor de verwijdering van asbest in gebouwen en kunstwerken en op de 
werven voor de isolatie van asbest 12; 
3° het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2001 betreffende de strijd tegen 
het buurtlawaai 13. 

Inzake stedenbouw, wordt onder meer verwezen naar: 

1° Titel III van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV), betreffende de werven; 
2° het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juni 2003 tot bepaling van de handelingen 
en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde 
ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van 
de medewerking van een architect 14. 

Inzake Titel III van de GSV is het wellicht nuttig te verduidelijken dat het toepassingsveld niet overlapt met dat 
van de hierboven vermelde ordonnantie van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de wer-
ken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een zone met een bouwplaats wordt nooit gelijktij-
dig gereglementeerd door de ordonnantie van 5 maart 1998 en de GSV; één van beide is slechts van toepassing en 
de effecten van de twee teksten zijn nooit cumulatief. 

Dit geldt niet voor de wetgeving inzake milieuvergunningen: Titel III van de GSV doet geen afbreuk aan het aan-
nemen van verschillende maatregelen binnen de bijzondere uitbatingsvoorwaarden verbonden aan milieuvergun-
ning of verklaringen krachtens de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.  

Een bouwplaats die onderhevig is aan een milieuvergunning moet zich dus ook schikken naar Titel III van de GSV 
terwijl een bouwplaats die de ordonnantie van 5 maart 1998 in acht moet nemen dit niet moet doen. 

2.4.1. In zijn “Précis de droit administratif” herhaalt professor M.-A. Flamme dat “een gemeentelijk belang ont-
snapt aan de bevoegdheid van de raad vanaf het ogenblik dat deze wordt geregeld door een wet of krachtens een 
wet, door een besluit van een hogere overheid: de wet geeft in dit geval een algemeen karakter aan het belang, dat 
dit bijgevolg declasseert. Vanaf dat ogenblik is de gemeenteraad niet langer gemachtigd om bepalingen aan te ne-
men die in strijd zijn met de wet of de algemene regels, maar mag deze zich ook niet langer bezighouden met gelijk-
aardige voorwerpen (…). Vaak moet de wettelijkheid van aanvullende gemeentelijke verordeningen wel erkend wor-
den indien deze bedoeld zijn om de lacunes van de wet op te vullen, om rekening te houden met de lokale eigen-
schappen of omdat de wet expliciet deze macht van aanvullende politie heeft voorzien … of omdat de wettelijke re-
gelgeving geen ‘systematisch, volledig en gedetailleerd geheel vormt “15. 

De Raad van State heeft immers gesteld dat enkel een federale of gewestelijke regelgeving die een gedetailleerd en 
volledig bijzonder politieregime vormt impliciet iedere regelgevende macht ontneemt aan gemeenten in het do-
mein gedekt door het bijzondere regime. Het Algemeen reglement op de arbeidsbescherming is een perfect voor-
beeld van dit type regime 17. 

2.4. Gemeentelijke bevoegdheden  
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In de praktijk is het soms moeilijk om te bepalen of de wetgever de intentie had om iedere gemeentelijke bevoegd-
heid uit te sluiten. In de gevallen waarin de superieure norm (federaal of gewestelijk) niet uitdrukkelijk de moge-
lijkheid bevat van een bijkomende tussenkomst van de gemeentelijke overheden, dient men de voorbereidende 
werken op het bijzondere politieregime te raadplegen om de wil van de wetgever na te gaan. 
Inzake het wegverkeer stelt de wetgeving geen enkel interpretatieprobleem: de mogelijkheid voor gemeenten om 
aanvullende verordeningen aan te nemen is expliciet voorzien door de federale norm. Deze bevoegdheid is evenwel 
niet van toepassing inzake bouwplaatsen. De bepalingen voorzien door de Wegcode en het ministerieel besluit van 
7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg zijn voldoende 
duidelijk 18. 

2.4.2. Inzake de politie van het openbaar domein hebben we gezien dat deze politie in principe tot de bevoegd-
heid hoort van de wegbeheerder, maar sinds het in werking treden van artikel 6, § 1, X, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993, is de bevoegd-
heid van de gewesten uitgebreid naar de gemeentewegen. Hieruit volgt dat het gewest beheersmaatregelen kan 
nemen inzake gemeentewegen en de politie van het openbaar domein op deze wegen kan regelen. De gemeenten 
blijven evenwel bevoegd voor deze materie zolang het gewest geen nieuwe regelgeving oplegt. Indien het geheel 
van regels voorzien door het gewest dit nog toestaat zouden gemeenten aanvullende verordeningen kunnen aanne-
men. 

Een concreet voorbeeld: indien het gewest zou besluiten om de ordonnantie van 5 maart 1998 betreffende de coör-
dinatie en de organisatie van de werken19 op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te passen 
op alle gemeentewegen, zouden gemeenten niet langer dergelijke verordeningen kunnen aannemen op hun grond-
gebied en zouden de gemeentelijke verordeningen aangaande hetzelfde onderwerp impliciet worden afgeschaft, 
behalve indien de ordonnantie tot wijziging uitdrukkelijk de mogelijkheid voorziet voor de gemeenten om aanvul-
lende verordeningen aan te nemen. 

2.4.3. Artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet vormt de basis voor de gemeentelijke bevoegdheid inzake de alge-
mene politie van de openbare orde. Dit artikel bepaald onder andere dat: 

« … de gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over 
de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.  

Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden 
de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd: 

1° alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, hetgeen om-
vat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, 
het verbod om aan ramen of andere delen van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan 
berokkenen, of om wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat schade-
lijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover de politie over het wegverkeer betrekking heeft op blijvende of peri-
odieke toestanden, valt zij niet onder de toepassing van dit artikel … ». 
Op basis van deze bepaling zijn de huidige gemeenteverordeningen houdende de organisatie en de coördinatie van 
bouwplaatsen op de weg aangenomen (van toepassing op de gemeentewegen) alsook de algemene politiereglemen-
ten die bepalingen inhouden inzake bouwplaatsen 20. 
Artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet dient eveneens als wettelijke basis voor de politiebesluiten genomen 
door de burgemeester om een einde te stellen aan een verstoring of mogelijke verstoring van de openbare orde. 
Een dergelijk besluit zou bijvoorbeeld genomen kunnen worden tegen een bouwplaats die een risico inhoudt op 
ontploffing of die stoffen doet vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid van de inwoners. 

2.4.4. Artikel 14 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt belast meer in het algemeen de politiedien-
sten (federaal en lokaal) om toe te zien op « de handhaving van de openbare orde met inbegrip van de naleving van 
de politiewetten en -verordeningen, de voorkoming van misdrijven en de bescherming van personen en goederen ». 
Hieruit volgt dat de lokale politie zoals de federale politie beschikt over de nodige bevoegdheden om alle inbreu-
ken op te sporen en te verbaliseren die zijn begaan op een bouwplaats en een inbreuk vormen op een gemeentelij-
ke, gewestelijke of federale norm21. 

2.4.5. Krachtens artikelen 87 en 91 van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (BWRO) kunnen ge-
meenten eveneens gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (GSV) aannemen voor het geheel of 
een deel van het grondgebied. Deze verordeningen willen de normen aanvullen die reeds zijn opgelegd door de ge-
westelijke stedenbouwkundige verordeningen. Deze kunnen de draagwijdte niet verminderen, maar wel bijkomen-
de regels vastleggen die duidelijker of strenger zijn. 

18. Zie supra.  
19. Zie supra.  
20. Zie de modellen van gemeenteverordeningen van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beschikbaar op de 
website: www.vsgb.be  
21. Aandien het een lokale bevoegdheid betreft, op gemeentelijk niveau, vermelden wij hier niettemin het feit dat sinds de politiehervorming de lokale politie 
niet meer valt onder de gemeenten, maar onder de politiezones.   
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Een gemeente zou zo meer gedetailleerde normen kunnen vastleggen dan deze van Titel III van de GSV, betref-
fende de bescherming van personen met verminderde mobiliteit, de reiniging van de omgeving van de bouwplaats 
en diens verlichting, de leveringstijden van materialen voor de bouwplaats, de bescherming van bomen en het ste-
delijke meubilair, het afnemen van stof, het herstel in de oorspronkelijke staat na de werken, het informeren van 
omwonenden en gebruikers van de openbare weg, het voetgangersverkeer in de omgeving van de bouwplaatsen, 
enz. 
We dienen in dit opzicht op te merken dat de stedenbouwkundige normen, gewestelijk of gemeentelijk, voorrang 
hebben op algemene bijzondere politieverordeningen zoals de gemeenteverordeningen betreffende de coördinatie 
en de organisatie van bouwplaatsen op de openbare weg. 

Waarom ? 
1° de voorschriften van de bijzondere politie (zoals de stedenbouwkundige politie) hebben voorrang op deze van 
de algemene politie van de openbare orde die het op hun beurt halen op politieverordeningen; 
2° volgens de Nieuwe Gemeentewet kan een politieverordening enkel straffen opleggen voor inbreuken die niet 
worden gestraft door een andere norm. 

Hieruit volgt dat indien een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening dezelfde bepaling inhoudt als de alge-
mene politieverordening, de bepaling van de algemene politieverordening impliciet als geannuleerd moet worden 
beschouwd.  

2.4.6. We dienen dus vast te stellen dat de gemeente gelijktijdig beschikt over de machten van algemene politie 
(op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet) en de machten van de bijzondere politie (in het bijzonder 
inzake stedenbouw). De gemeente kan beide machten cumulatief uitoefenen. Indien de gemeente bijvoorbeeld een 
bouwplaats bestraft op basis van het BWRO kan deze tegelijkertijd een politiebesluit aannemen om de doorgang 
bij de bouwplaats te verhinderen, indien dit de veiligheid van de bewoners of de passanten in gevaar zou brengen. 

De gemeente kan steeds handelen op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet indien de situatie een 
verstoring of mogelijke verstoring inhoudt van de openbare orde die niet is voorzien in het kader van een bijzonde-
re regelgeving en indien deze actie niet in strijd is met de bepalingen van deze regelgeving. 
De gemeentelijke overheden kunnen evenwel de twee types politie niet door elkaar gebruiken. De Raad van State 
ziet erop toe dat de gemeente expliciet en uitsluitend verwijst naar de Nieuwe Gemeentewet indien deze een poli-
tiemaatregel aanneemt en binnen zijn machtiging blijft indien deze zich beroept op een bijzondere politie. 

2.5.1. Bevoegde overheden voor de administratie van de openbare wegen 

Administratie van de openbare wegen  

Onderhoud en verbetering van de wegen Wegpolitie 

Beheersmaatregelen 

GEWEST en GEMEETEN 

Politiemaatregelen 

Politie van het openbaar do-
mein 

Algemene politie van de openbare 
orde 

Politie van het wegverkeer 

FEDERAAL en GEMEENTEN 

Verkeerswetgeving 

Schoonheid en bewa-
ring van de wegen 

Veiligheid, gezondheid, 
parkeervergunning 

2.5. Samenvattende tabellen  
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22. Deze lijst is niet exhaustief en groepeert de bepalingen van toepassing op bouwplaatsen waarnaar wordt verwezen in de onderhavige bijdrage.  
23. Idem 
24. Idem 

2.5.2. Federale normen in verband met de bouwplaatsen  22 

 

2.5.3. Gewestelijke normen in verband met werven 23 

 

 

2.5.3. Gemeentelijke normen in verband met werven 24 

 

 

1° artikel 78.1.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (Wegcode); 

2°het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg; 

3° artikel 14 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt belast; 

4° artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet; 

5° het koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen van materieel voor gebruik bui-
tenshuis; 

6° het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 

1° de ordonnantie van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de 
openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

2° het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 1998 betreffende de co-
ordinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

3° het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 juli 2000 betreffende de ad-
ministratieve geldboeten toepasselijk inzake coördinatie en organisatie van de werken op de openbare weg; 

4° de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen; 

5° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2001 betreffende de voorwaarden die 
van toepassing zijn op de werven voor de verwijdering van asbest in gebouwen en kunstwerken en op de 
werven voor de isolatie van asbest; 

6° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen 
het buurtlawaai; 

7° de Titel III van de GSV; 

8° het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juni 2003 tot bepaling van de handelingen 
en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde 
ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van 
de medewerking van een architect. 

1° de gemeenteverordeningen houdende de organisatie en de coördinatie van de bouwplaatsen op de weg; 

2° bepaalde artikelen van bepaalde algemene politieverordeningen; 

3° de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. 
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3.  De ordonnantie betreffende de coördinatie en de organisatie van 
werven op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
door Olivier Van Craenenbroek (BUV) 

De inwerkingtreding van de ordonnantie betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de open-
bare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (B.S. 5 maart 1998), hierna de ordonnantie genoemd, en diens 
uitvoeringsbesluiten, heeft de reële impact van werken op weggebruikers aan de kaak gesteld. 

We kunnen de situatie karikaturiseren door te stellen dat voor deze wetgeving werken absolute voorrang hadden 
op alle andere vormen van weggebruik. De gebruikers « moesten zich maar aanpassen ». De genomen maatregelen 
boden slechts een minimale mobiliteit aan automobilisten en een minimale toegang tot aanliggende eigendom-
men. 

De verdienste van de ordonnantie is dat deze stelt dat de werken niet primeren, maar wel het gewone gebruik van 
de weg. De bouwplaats wordt beschouwd als een genodigde waarvoor ruimte moet vrijgemaakt worden, maar die 
niet de enige gast is. 

Er zijn meerdere gebruikers of gebruikswijzen van de weg waarmee rekening gehouden moet worden: voetgan-
gers, handelaars en hun specifieke vervoermiddelen, omwonenden, openbaar vervoer, deelnemers aan grote eve-
nementen, fietsers, taxi’s, uitzonderlijke transporten, hulpdiensten, beheerders van bijzondere installaties 
(beplanting, kunstwerken, riolen, …), bijzondere gebouwen (stadia, scholen, …), verhuizingen, personen met be-
perkte mobiliteit, andere aannemers, … 

De beheerder van de uitvoeringsvergunningen van werken moet niet enkel nagaan of de uitvoering van de werken 
mogelijk is, maar ook of er rekening is gehouden met alle andere gebruikswijzen van de weg. 

In 6 jaar tijd heeft de Directie Wegen meer dan 20.000 aanvragen verwerkt. Dit bood de mogelijkheid om het on-
misbare karakter van dit type beheer aan te tonen en een methodologie te ontwikkelen die van toepassing is op 
stedelijke wegen die onderhevig zijn aan ingrepen van meerdere concessiehouders. 

Deze filosofie wordt gevolgd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de coördinatie van werken 
en staat beschreven in dit artikel. 

Opmerking: De ordonnantie, besluiten, formulieren en andere instrumenten waarnaar in dit artikel 
verwezen wordt, zijn beschikbaar op het deel van de gewestelijke portaalsite (www.bruxelles.irisnet.be) 
over de coördinatie van werken (rechtstreekse toegang via de site: www.coordi.irisnet.be). De verkeers-
wet, het verkeersreglement en het MB betreffende de signalisatie van wegenwerken zijn te downloaden 
op de website van de VSGB (www.vsgb.be). 

De ordonnantie en de besluiten zijn van toepassing op alle gewestwegen en het grootste deel van de zogenaamde 
inter-wijk-gemeentewegen. Deze assen zijn opgenomen in het besluit van 16 maart 1998.  

 

3.3.1. De Wegbeheerders  

De ordonnantie bepaalt dat de aanvragen ingediend worden bij de beheerders van de weg (het Gewest voor ge-
westwegen en de gemeente voor gemeentewegen) en dat deze vóór de werken een analyse dienen uit te voeren die 
algemeen gekwalificeerd wordt als “plaatselijk”. Vervolgens wordt het dossier overgemaakt aan de Coördinatie-
commissie met een voorstel (cf. punt B hieronder). Deze laatste voert een « globale en multidisciplinaire » analyse 
uit alvorens advies te verlenen.  

De wegbeheerder moet de aanvraag toekennen of weigeren rekening houdend met dit advies. Indien hij beslist het 
advies van de commissie niet te volgen, dient hij zijn beslissing te motiveren. Hij zorgt ook voor de betaling van de 
borgtocht en hij ziet toe op de uitvoering van de werken (plaatsbeschrijvingen, processen-verbaal, afsluiting, …).  

3.1. Inleiding 

3.2. Toepassingsgebied  

3.3. Organen en bevoegdheden  
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3.3.2. De Coördinatiecommissie  

De Coördinatiecommissie, ook de Coördinatiecommissie van werken genoemd, bestaat uit 13 leden die verschillen-
de ministers van de regering van het Brussels Gewest vertegenwoordigen, de gemeenten en de raad van de be-
heerders van Brusselse netwerken (de vroegere Raad voor de Nutsbedrijven). Deze raad verenigt alle concessie-
houders die actief zijn in het Brussels Gewest. De commissie kan ook deskundigen uitnodigen (politiezones, …). 

De commissie heeft als taak de werken die de concessiehouders van plan zijn uit te voeren op, onder of boven de 
openbare weg, in tijd en ruimte te coördineren. De commissie bepaalt de plaats, de duur en de aanvangsdatum 
van de werken, evenals de eventuele begeleidingsmaatregelen om de mobiliteit van alle weggebruikers te waar-
borgen. 

De commissie zorgt er ook voor dat de planning van de werken in een centrale databank worden opgenomen, ont-
vangt de aanvragen om vergunning met inbegrip van een bewijs van een voorafgaande coördinatie tussen alle con-
cessiehouders, ontvangt de aangiftes van beëindiging van werken en stelt een documentair kadaster van de onder-
grond samen.  

3.3.3. De cel coördinatie van de bouwplaatsen 
Deze cel van de Directie Wegen bekleedt de functie van wegbeheerder in de zin van de ordonnantie voor gewest-
wegen alsook die van secretariaat van de Coördinatiecommissie.  

3.4.1. De coördinatie 

De wetgeving voert het principe in van een systematische coördinatie voor alle werken. Dit houdt in dat alle con-
cessiehouders (dit wil zeggen de gebruikers van de grond of de ondergrond van de openbare weg en inzonderheid 
de intercommunale distributiebedrijven, de openbare besturen, de autonome overheidsbedrijven en de privé-
vennootschappen) hun ingrepen moeten groeperen en samen uitvoeren om het opbreken van de weg zoveel moge-
lijk te beperken. 

3.4. De eerste stappen vóór het aanvatten van de werkzaamheden 
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De categorieën van concessiehouders  

De twee volgende afwijkingen zijn evenwel opgenomen in de wetgeving: werken van geringe omvang en dringende 
werken.  

De « werken van geringe omvang » betreffen:  
⇒ het opbreken van stoepen of parkeerplaatsen voor de plaatsing of het onderhoud van aansluitingen naar 

de aanliggende gebouwen; 
⇒ punctuele ingrepen op de weg met betrekking tot aftakdozen, trekputten, afsluiters, inspectieputten en 

straatkolken; 
⇒ het leggen van kabels in bestaande kokers. 
 

Het karakter van « dringendheid » wordt beoordeeld door de beheerder van de desbetreffende weg. Voor gewest-
wegen wordt dringendheid in principe gedefinieerd in functie van de veiligheid van de weggebruikers (bomen die 
kunnen omvallen, gaslekken, ...).  

De initiatiefnemende concessiehouder contacteert alle andere concessiehouders die zich bij de Coördinatiecommis-
sie hebben aangegeven, om na te gaan of één van deze concessiehouders op hetzelfde moment en dezelfde plaats 
werken wenst uit te voeren. 

Er wordt een coördinatieattest verstuurd, waarvan een model is opgenomen in het uitvoeringsbesluit. Daar wordt 
een schets (A4-formaat) met de plaats van de werken bijgevoegd. Deze uitwisseling gebeurt per fax of e-mail. 

Dit document moet de mogelijkheid bieden om: 

1°) element(en) van de openbare weg inbegrepen in de werken (stoep pare/onpare huisnummers, rij-
weg, …) precies te lokaliseren; 

2°) duidelijk het desbetreffende stuk van de weg te situeren (vermelding van de namen van de weg, 
grote kruispunten waartussen de werken plaatsvinden, herkenningspunten, gemeente, …) 

Omdat de ordonnantie en besluiten hierover geen duidelijkheid verschaffen, heeft de Commissie het volgende sys-
teem goedgekeurd: 

∗ De concessiehouders dienen binnen de 15 kalenderdagen (met een minimum van 10 werkdagen) na de 
ontvangst van het coördinatieattest te antwoorden. 

∗ Na die termijn dient de aanvrager een aangetekend schrijven te richten aan de concessiehouder die aan 
het eerste verzoek geen gevolg heeft gegeven, waarop binnen de 5 dagen geantwoord moet worden. In-
dien binnen die termijn geen antwoord wordt ontvangen, veronderstelt men dat de concessiehouder niet 
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aan de coördinatie wenst deel te nemen en dat deze op het desbetreffende stuk geen werken zal uitvoe-
ren in een periode van 2 jaar te tellen vanaf het einde van de werken. 

De concessiehouder die de procedure opstart wordt beschouwd als de leidende concessiehouder, behoudens tegen-
strijdige beslissing (te vermelden in het dossier) van de concessiehouders die bij de werken betrokken zijn. 

De leidende concessiehouder moet alle informatie verzamelen, het dossier indienen en optreden als vertegen-
woordiger bij de wegbeheerder en de Commissie. Bij gemengde werken door plaatsers van installaties (water, 
gas, elektriciteit, telecommunicatie, teledistributie, …) en andere concessiehouders (wegen, metro, …) worden er 
meestal coördinatoren aangesteld om de verschillende categorieën te vertegenwoordigen bij de leidende conces-
siehouder. 

 
3.4.2. De raadpleging 

De Beheerder van gewestwegen vraagt om contact op te nemen met beheerders van bijzondere installaties zoals 
riolering (bij boren), metro, beplantingen, … vóór de uitwerking van het project. 

Zo wil men een compatibele methodologie opstellen voor de werken die het voorwerp uitmaken van de aanvraag, 
met de bescherming van specifieke elementen op de site. Die beheerders van bijzondere infrastructuren zetten 
steeds vaker hun voorwaarden op het coördinatieattest (cf. punt A).   

 
3.4.3. De samenstelling van het dossier  

Een dossier (meestal “Dossier van de leidinggevende concessiehouder” genoemd) bevat, naast het formulier nr. 1 
dat op internet beschikbaar is, plannen waarvan de inhoud vastgelegd is in het Besluit van 16 juli 1998. 

Formulier nr 1 : 
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Andere bij te voegen elementen  

1°) een situatietekening op 1/10.000 

2°) een plattegrond van de werken, op minimum 1/500 

Dat plan moet: 

a) een duidelijke legende vermelden; 

b) minstens de volgende elementen vermelden: 

∗ de naam van de openbare wegen; 

∗ de huisnummers; 

∗ de afbakening van de stoepen, de parkeergelegenheden, de bermen, de verkeerseilanden en de fiets-
paden of -stroken; 

∗ de installaties van het openbaar vervoer. 

c) bovendien vermelden of de volgende elementen in de aanneming zitten of beïnvloed worden door de werken: 

∗ driekleurige verkeerslichten; 

∗ bomen; 

∗ ondergrondse kunstwerken (metro, riolering, …); 

∗ openbare verlichting; 

∗ stadsmeubilair. 

 d) de exacte plaats van de werken aanduiden. 

De aanvrager moet op de plattegrond en de dwarsdoorsneden het werfterrein opnemen. Onder « exacte ligging 
van de werken » of terrein wordt de volledige oppervlakte van de weg begrepen die onttrokken wordt aan het 
gewoonlijke gebruik, inclusief de werkzones, opslagplaatsen, ... De doorgangen voor voetgangers moeten ook 
opgenomen worden in de plannen. Een voorbeeld van plan is bijgevoegd als bijlage 1. 

3°) Dwarsdoorsneden op een minimumschaal van 1/100 maken het mogelijk de ligging te bepalen van de te 
bouwen constructies en, meer bepaald, van kabels en leidingen in normaalprofiel, alsmede daar waar bomen 
staan, waar de MIVB-sporen liggen en in de omgeving van de kunstwerken. 

 De Coördinatiecommissie verzoekt ook om dwarsdoorsnedes "mobiliteit" uit te werken op 1/100. Deze tonen de 
 ruimte die voorbehouden is voor het verkeer van ieder type gebruiker. Modellen van dwarsdoorsnedes zijn be
 schikbaar op de website van de coördinatie. 

Voorbeeld van dwarsdoorsnede 
« mobiliteit » 
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4°) Wat de kabels en de leidingen betreft, een beschrijvende nota met: 

 - de aard van de kabels en de leidingen, alsmede hun afmetingen; 

 - de samenstelling en de afmetingen van de kokers en andere beschermingsinrichtingen; 

 - de uit te voeren plaatselijke werken (inspectieput, …); 

 - het al dan niet demonteren van bestaande, buiten dienst gestelde installaties en de redenen waarom deze 
eventueel niet worden gedemonteerd; 

 - de technieken voorgesteld voor de uitvoering van de werken. 

Voor de gewestwegen wordt verzocht om desgevallend de goedkeuringen en voorschriften van de beheerders van 
bijzondere infrastructuren bij te voegen die binnen het werfterrein liggen of die kunnen beschadigd worden tij-
dens de uitvoering van de werken (metro, wegtunnel, beplanting, riolering, …) alsook de eventuele plannen van 
de omleiding (aantal rijbanen en rijrichting). 

Om te vermijden dat iedere gecoördineerde concessiehouder een volledig dossier moet indienen, aanvaardt de 
Coördinatiecommissie een vereenvoudigd dossier. De leidende concessiehouder is belast met het verzamelen van 
de vereenvoudigde dossiers van alle gecoördineerde concessiehouders. 

Het vereenvoudigde dossier bevat de volgende elementen: 

Inhoud van een vereenvoudigde dossier 

∗ Beschrijving van de door de gecoördineerde concessiehouder geplaatste elementen en/of 
uitgevoerde werken. 

∗ Goedkeuring van de plannen door de leidende concessiehouder. 

∗ Goedkeuring van de leidende concessiehouder over het werfterrein (of aanduiding van het 
desbetreffende terrein indien dit kleiner is dan dit van de leidende concessiehouder). 

∗ Verbintenis voor de naleving van de voorwaarden die door de wegbeheerder opgelegd wor-
den aan de leidende concessiehouder. 

∗ Schets (A4) met de ligging van de werken en/of plaatsing van de installaties van de gecoör-
dineerde concessiehouder. 

∗ Het systeem van de vereenvoudigde dossiers is enkel mogelijk bij werken die plaatsvinden 
op het werfterrein van de leidende bouwplaats, tegelijkertijd en zonder bijkomende hinder 
te veroorzaken. 

Indien een gecoördineerde concessiehouder de werken buiten het werfterrein van de leidende concessiehouder 
wenst te verlengen, dient hij een adequaat document in te dienen (volledig dossier of verzoek om afwijking) voor 
dit stuk van de weg.  

3.4.4. De vergunningen 

3.4.4.1. Indiening van de aanvraag 
Zodra het dossier samengesteld is, dient de leidende concessiehouder het op te sturen of in viervoud in te dienen 
bij de wegbeheerder. 

Vanaf de datum van de verzending of het bewijs van afgifte beschikt de wegbeheerder over 30 kalenderdagen om 
de conformiteit van het dossier met het besluit te controleren. 

⇒ Twee gevallen zijn dan mogelijk:  

A) Het dossier is onvolledig. 
De leidende concessiehouder ontvangt een document met de vermelding van de ontbrekende elemen-
ten. 

B) Het dossier is volledig. 
Indien het dossier volledig of vervolledigd is, ontvangt de leidende concessiehouder binnen de 15 ka-
lenderdagen een « ontvangstbevestiging ». Dit document is het bewijs dat de beheerder het dossier als 
volledig beschouwt. 
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De wegbeheerder maakt vervolgens het dossier aan de Commissie over, met een voorstel van beslissing dat 
rekening houdt met de elementen die op het grondgebied aanwezig zijn. De wegbeheerder kent immers het 
best de eigenlijke site. 

Een aantal elementen waarmee rekening gehouden moet worden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.2. De beoordeling door de Commissie  
Het dossier wordt voorgelegd aan de Coördinatiecommissie, die doorgaans iedere woensdag zetelt. In de maanden 
juli en augustus zijn de zittingen meer gespreid. De Commissie controleert alle facetten van het dossier overeen-
komstig haar opdracht (bestaan van voorafgaande coördinatie, de voorgestelde planning, interferentie met andere 
toegelaten werken, de mobiliteit van de verschillende weggebruikers, omleidingen, opslagzones, algemene regels 
van goed beheer van de werken, ...). Er wordt eveneens rekening gehouden met bijzondere evenementen en mani-
festaties die een invloed hebben op de mobiliteit. De Commissie neemt een beslissing bij absolute meerderheid en 
maakt het advies aan de wegbeheerder over binnen de 45 dagen na de aanvraag. 

Dit advies wordt overgemaakt aan de wegbeheerder, die het kan volgen of ervan kan afwijken mits 
afdoende motivering.  

3.4.4.3. Akkoord, weigering en borgtocht 
De wegbeheerder maakt binnen de 15 dagen na de ontvangst van het advies van de Commissie zijn beslissing over 
aan de leidende concessiehouder. Bij een toekenning van de vergunning wordt een vraag om borgtocht van 3,10 € 
per m² werfterrein overgemaakt aan de aanvrager. Bij de ontvangst van het overeenkomstige document opgesteld 
door de deposito- en consignatiekas levert de wegbeheerder de vergunning af. Het totaalbedrag van de borgtocht 
is beperkt tot 125.000 € per concessiehouder. 

3.4.4.4. De verspreiding van informatie onder de weggebruikers 
Na de ontvangst van de vergunning dient de leidende concessiehouder de omwonenden en het grote publiek te 
informeren over de uitvoering van de werken, de omvang, de aard en de duur van de werken en het adres van de 
verantwoordelijken. 

Deze bekendmaking gebeurt verplicht: 

A) via een omzendbrief aan alle omwonenden 

B) via informatieaffiches en -panelen geplaatst op de perimeter van de werken indien deze langer 
duren dan 15 dagen. 

 

Bijzondere gebouwen 

Aanplantingen 

Elementen in de on-
dergrond 

Specifieke infras-
tructures 
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Voorbeeld van omzendbrief ge-
bruikt door de Directie Wegen  

Voorbeeld van informatieaffiches en 
-panelen gebruiht door BUV 
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3.4.4.5. Folders, informatievergaderingen, ombudsman 

Bepaalde bouwheren hebben bijkomende maatregelen, die niet voorzien zijn in de wetgeving, uitgewerkt om de 
weggebruikers beter te informeren rond bijzonder storende werkzaamheden. Enkele voorbeelden:  

 Verdelen van informatieblaadjes op kruispunten enkele dagen voor de werken (BIM: loopbrug Tervuren-
laan) 

 Creatie van een website, radiospot (FOD - Gewest: herinrichting van de Wetstraat) 

 Ombudsman (FOD - NMBS: Belliardstraat).  

De impact van deze maatregelen op de « aanvaardingsgraad » van de werken is nog niet gemeten, maar het aantal 
klachten en informatieaanvragen bij de wegbeheerder blijft relatief laag ten opzichte van de omvang van de wer-
ken. 

Bij de uitvoering van de werken moet er rekening gehouden worden met de volgende punten: 

3.5.1. Plaatsbeschrijving 

Een plaatsbeschrijving kan opgesteld worden in de aanwezigheid van de wegbeheerder. Bij ontstentenis van 
plaatsbeschrijving wordt de plaats geacht in goede staat te zijn vóór de werken. 

 
3.5.2. Aanvang van de uitvoering van de werken 
Drie dagen voor de aanvang van de werken dient de leidende concessiehouder de kennisgeving van de aanvang 
aan de wegbeheerder over te maken. De werken, die dan daadwerkelijk kunnen aanvatten, moeten steeds afgeba-
kend worden met afsluitingen (cf. Punt D) waarbij gezorgd moet worden voor voldoende zichtbaarheid. De volledi-
ge beschrijving van deze afsluitingen is opgenomen in bijlage 3 van het uitvoeringsbesluit van de ordonnantie. 
 
 
3.5.3. Eventuele wijzigingen: verlenging van de termijnen, wijziging van de fasen van de werken 

Indien het onmogelijk blijkt om de inhoud van de verplichtingen na te leven, dient de leidende concessiehouder de 
wegbeheerder hiervan op de hoogte te brengen via het formulier « Bericht van wijziging ». Desgevallend wijzigt de 
wegbeheerder de vergunning na een eventuele raadpleging van de Coördinatiecommissie. 

 
3.5.4. Bebakening, signalisatie, veiligheid en netheid van de werf 

 

 

 

 

1° De bouwplaats moet net en ordelijk gehouden 
worden; dit geldt zowel voor de omgeving, de af-
sluitingen en de schuttingen als voor het werk-
terrein zelf en de voertuigen en machines die er 
gebruikt worden. 

 

 

 

 

3.5. Aanvang van de werken 
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2° De bouwplaats, met inbe-
grip van de bijbehorende in-
stallaties, de hopen aarde en 
diverse producten, moet steeds 
afgezonderd worden van de 
ruimten voorbehouden voor het 
verkeer van personen en voer-
tuigen. De Coördinatiecommis-
sie en de Directie Wegen ver-
plichten systematisch te voor-
zien in een beveiligde doorgang 
van 1,50 m nuttige breedte 
voor het voetgangersverkeer. 
Deze dient te worden afgeba-
kend met afsluitingen, waar-
van de kenmerken in het be-
sluit vastgelegd zijn, rekening 
houdend met de verplichtingen 
inzake zichtbaarheid. 

 

 

Deze doorgang moet ook geplaatst 
worden tot aan de voorgevels zo-
dat omwonenden toegang krijgen 
tot hun gebouwen. Het gebruik 
van omleidingen voor voetgangers 
wordt slechts toegestaan in bij-
zondere omstandigheden. In dit 
geval dient dit gematerialiseerd 
te worden door middel van duide-
lijk geïdentificeerde doorgangen 
die door de desbetreffende politie-
zone goedgekeurd zijn. 

 

 

 

De doorgangen voor voetgangers moeten uiteraard aangeslo-
ten worden op de verschillende aanliggende eigendommen. 
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Voorbeelden van maatregelen 
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3° Voor de werkvoertuigen moet worden voorzien in parkeer-
plaatsen binnen de bouwplaats; buiten de bouwplaats mag 
niet geparkeerd worden. 

4° Buiten de bouwplaats is geen enkele opslagplaats van ma-
terialen, graafspecie, aanvullingspecie of afval toegelaten, 
behalve voor de levering van materialen. 

 

5° De bouwplaats moet beschermd worden tegen mo-
gelijke beschadigingen en afgebakend worden door 
een afsluiting waarvan de regering de vereiste ken-
merken bepaalt. 

6° De bouwplaats moet steeds aangegeven worden 
overeenkomstig de regels betreffende het wegverkeer. 

 

 

 

7° De beplantingen en het stadsmeubilair binnen de 
bouwplaats en in de omgeving ervan moeten een adequate 
bescherming krijgen. 

 

 

8° Werken die in fasen uitgevoerd kunnen worden, moeten zo opgevat en georganiseerd worden dat zij op die ma-
nier kunnen worden uitgevoerd en dat de plaatsen na afloop van elke fase hersteld kunnen worden. 
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3.5.5. Behandeling van klachten 

De behandeling van klachten gebeurt op de volgende manier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
De coördinatiecel tracht de klager zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van het gevolg dat aan zijn aanvraag 
gegeven werd, met in voorkomend geval de gegevens van de persoon die de klacht zal opvolgen. 

Deze informatie wordt binnen de twee werkdagen na de ontvangst doorgestuurd. In meer complexe gevallen ge-
beurt dit binnen de vijf werkdagen. In 1998 bedroeg het aantal klachten per week 40. Momenteel zijn er minder 
dan 3 per week, wellicht door de nieuwe procedures die trachten te voorkomen in plaats van te genezen. 

ja 

Overdracht naar de 
Cel "District" van de 

Directie Wegen + 
ontvangst

bevestiging en info 
naar klager 

Gewest-
wegen 

Werf uitge-
voerd door de 

Directie 

Overdracht naar verant-
woordelijke ingenieur + 
ontvangst-bevestiging en 

info naar klager 

Toegela-
ten werf 

Bezoek 

Opstellen PV, Pro Justicia en/of ingebrekestelling + ont-
vangstbevestiging en informatie naar de klager. 

Proces-
verbaal of 
ingebreke-

stelling 

Bezoek 

Ontvangstbevesti-
ging + info naar 

klager 

opvolging 

Externe 
concessie-
houders 

Ontvangst van de klacht 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja 

nee nee 

nee 

nee 

Doorsturen naar de verzender 
met het verzoek om contact op te 

nemen met de desbetreffende 
Gemeentelijke Administratie 
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3.5.6. Personen met beperkte mobiliteit 
Sedert enkele jaren wordt steeds meer rekening gehouden met personen met beperkte mobiliteit (in de brede zin 
van de term). Dit zou moeten resulteren in een uitvoeringsbesluit van de nieuwe ordonnantietekst die op politiek 
niveau besproken wordt. 
De volgende pistes werden onder meer overwogen: 

• Trechtervormige afsluitingen die slechtzienden progressief naar de doorgang kunnen leiden. 

• Plaatsing van gladde doorlopende vlakken op de draagsokkels van de afsluitingen. 

• Verlichting aan de binnenzijde van de afsluitingen om een lichtgids te creëren zonder de omwonenden te 
storen. 

• Plaatsing van « hellende vlakken » bij trottoirbanden. 

• Doorlopende bekleding voor een vlot verkeer. 

• Begrijpbare pictogrammen voor personen met zwakke intellectuele vermogens. 

• Continuïteit van de doorgang met aandacht voor het principe van de draadbol (men moet een draad kunnen 
afrollen van het begin tot het einde zonder te moeten stoppen). 

• Indien bijzondere infrastructuren tijdelijk geschrapt moeten worden (parkeerplaats, …), moet er een alter-
natief geboden worden. 

Al deze pistes moeten nog getest en gevalideerd worden. 

3.6.1. Oplevering van de werken 
Na de werken wordt een plaatsbeschrijving opgesteld in aanwezigheid van de wegbeheerder.  
 
3.6.2. Kadastrale kaart 
Het dossier moet aangevuld worden met een kadastrale kaart vóór het ingaan van de garantieperiode en vaststel-
lingen waarnaar wordt verwezen in onderstaand punt C. 

⇒ Betrokken wegen (met aanduiding of deze gewestelijk of gemeen-
telijk zijn).  

⇒ Datum en kenmerken van de vergunning (code B1). 

⇒ Identiteit, adres en telefoon van de leidende concessiehouder. 

⇒ Naam en gegevens van de verantwoordelijke van de bouwplaats. 

⇒ Datum van voltooiing van de werken. 

⇒ Lijst van de gecoördineerde concessiehouders: 

• Naam: 

• Adres: 

• Kenmerken vergunning (code B1): 

⇒ Plannen: 

• Code B1 aanbrengen op de koker. 

• Situatieplan (1/10000 of 1/5000) aanbrengen op de koker 

• “As built” plan met de ligging van de gelegde kokers en ka-
bels, leidingen, aangetroffen kokers en andere werken 
(minimaal 1/200). 

Samenstelling van de Kadastrale 
kaart  

3.6. Na de werken 
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3.6.3. Aanvang van de waarborgperiode van 2 jaar 

Indien de werken als volledig voltooid beschouwd worden (werken uitgevoerd, machines, materialen en signalisa-
tie verwijderd, plaatsbeschrijving(en) opgesteld, eventuele herstellingen verricht en kadastrale kaart aanvaard), 
stelt de wegbeheerder een verklaring van voltooiing op.  

Het document bevat een datum die de aanvang aanduidt van de waarborgperiode van twee jaar zoals bepaald in 
de ordonnantie. Deze periode moet de wegbeheerder de mogelijkheid bieden om het herstel van de site te controle-
ren. Op het einde van deze periode kan gezamenlijk een derde en laatste plaatsbeschrijving opgemaakt worden. 

3.6.4. Vrijgeven van de borgtocht 

Na het aflopen van de waarborgperiode van twee jaar kan de borgtocht door de wegbeheerder vrijgegeven worden 
voor zover de eventuele definitieve herstellingen zijn uigevoerd op een bevredigende manier en alle administratie-
ve verplichtingen vervuld zijn. 
 

De uitvoering van bepaalde hoofdstukken van de ordonnantie (hoofdstuk II. (Verplichting tot voorafgaande coördi-
natie en vergunning), hoofdstuk IV. (Inhoud van de voorafgaande vergunning) en hoofdstuk V (Draagwijdte en 
uitvoering van de vergunning)) en de besluiten wordt gecontroleerd door personen die de hoedanigheid van officier 
van de gerechtelijke politie hebben. Deze staan onder het toezicht van de procureur-generaal bij het Hof van Be-
roep, onverminderd hun ondergeschiktheid aan hun meerderen bij de administratie. 
Die ambtenaren en personeelsleden mogen tijdens de uitoefening van hun taak: 

• op ieder uur van de dag of de nacht de bouwplaats betreden; 

• alle onderzoeken, controles en enquêtes uitvoeren, alsmede alle inlichtingen inwinnen die zij noodzake-
lijk achten om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van de ordonnantie en de uitvoeringsbeslui-
ten werkelijk in acht worden genomen, en inzonderheid: 

a) ongeacht welke persoon ondervragen over ongeacht welk feit waarvan de kennis nuttig is voor de uit-
oefening van het toezicht; 

b) ter plaatse alle documenten, stukken of titels laten voorleggen die nuttig zijn voor de uitvoering van 
hun opdracht, of ze opzoeken, er een fotokopie of andere kopie van nemen, of ze tegen ontvangstbewijs 
meenemen; 

• in geval van overtreding een bouwplaats verzegelen, verslag opmaken voor de Commissie of de beheer-
der van de openbare weg en proces-verbaal opstellen dat bewijskrachtig is tot bewijs van het tegendeel; 

• De ligging van de installaties (van de leidende en gecoördi-
neerde concessiehouders) moet beschreven worden met preci-
sie en in functie van vaste elementen zoals gebouwen, trot-
toirbanden, … 

• Verder moet de ligging van de inspectieputten en andere 
hulpstukken (leidende en gecoördineerde concessiehouders) 
aangeduid worden. 

• Beschrijving van de gelegde elementen (diameter van de ko-
kers, aantal, …). 

• Doorsneden (Schaal 1/100 – 1/50 – 1/20). Deze doorsneden 
moeten dezelfde legende bevatten als de plattegrond. 

• Digitale foto’s (jpeg-formaat) van de elementen die tijdens de 
werken tegengekomen werden, moeten aan de dossiers toege-
voegd worden. 

• Op de documenten moet een duidelijke legende aangebracht 
worden. 

• De ingediende dossiers moeten op computer verwerkt kunnen 
worden. 

Samenstelling van de Kadastrale 
kaart 

3.7. Controle en mogelijke strafbepalingen 
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een kopie van het proces-verbaal dient, op straffe van nietigheid, ter kennis van de overtreder te wor-
den gebracht binnen veertien dagen na de vaststelling van de overtreding; 

• binnen de perken van hun functie de bijstand vorderen van de gemeentepolitie of de rijkswacht. 

De actie van deze personeelsleden kan uitmonden in de oplegging van administratieve geldboetes. 

Hoewel de wetgeving hierover geen duidelijkheid verschaft, komen de aangewezen officieren van de gerechtelijke 
politie enkel tussen op het grondgebied van hun administratie. De ambtenaren en personeelsleden van het Gewest 
die aangewezen zijn om deze functie op te nemen, hebben een opleiding genoten van de school voor elite-
onderofficieren van de rijkswacht. 

 

De afgifte van een vergunning voor de plaatsing van kranen of stellingen, grote verhuizingen die op de weg staan, 
worden op gewestelijk niveau beheerd door een zogenaamde districtentiteit. Dit type ingrepen wordt niet geregeld 
door de ordonnantie. Om de leefbaarheid van de weg te verzekeren is het evenwel belangrijk gebleken om hiermee 
rekening te houden bij de coördinatie. Een mobiele kraan die wordt geplaatst op een deel van de openbare ruimte, 
kan immers de omleidingen voor werken op de weg verstoren. Bouwwerken die een deel van de openbare ruimte 
bezetten voor de aanvoer en opslag van materialen, verwijdering van puin, kunnen ook zeer storend zijn. 

Ingevolge diverse "conflicten" door dergelijke ingrepen is overeengekomen dat alle aanvragen die een bezetting 
van een gewestweg inhouden, vooraf moeten worden ingediend bij het secretariaat van de Commissie, met het oog 
op een advies over de leefbaarheid. Indien nodig zal het secretariaat deze aanvraag in zitting laten behandelen 
voor een globaal advies. De opvolging op het terrein blijft een bevoegdheid van het district. De stad Brussel heeft 
het initiatief genomen en legt regelmatig moeilijke aanvragen voor aan de Commissie. 

Vanuit dezelfde gedachtegang wordt bij de analyses rekening gehouden met manifestaties en andere evenemen-
ten. Alle informatie die overgemaakt wordt aan het secretariaat, wordt ingevoerd en gebruikt bij voorafgaande 
analyses. De politie, die nagenoeg altijd als deskundige aanwezig de vergaderingen van de Commissie bijwoont, is 
ook een belangrijke informatiebron. Verder wordt de kennis van zaken van deze vertegenwoordigers ten zeerste 
gewaardeerd bij het overmaken van het advies van de Commissie. 

Een volledige beschrijving van deze parallelle procedure is beschikbaar op de site van de coördinatie. 

3.8. Ingrepen uitgevoerd door "niet-concessiehouders" 
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Wegwerkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties opleveren, zowel voor automobilisten als voor wegwerkers. 
Weersomstandigheden, duisternis en de duur van de wegwerkzaamheden lijken volgens een onderzoek van de 
SWOV23 niet direct van invloed te zijn op het aantal ongevallen bij wegwerkzaamheden. Het probleem ligt eerder 
bij het feit dat vele bestuurders de verkeerstekens niet goed begrijpen en dat ze te laat van rijstrook veranderen. 
Ook snelheid is een probleem: de meerderheid van de bestuurders nadert wegwerkzaamheden te hard. Volgens de 
SWOV nemen de bestuurders pas snelheid terug als de directe zichtbare verkeerssituatie daarom vraagt en rem-
men zij vervolgens te hard af. Een goede wegbebakening en signalisatie zijn dus onontbeerlijk. Dit hoofdstukje 
handelt hierover. Het spreekt vanzelf dat de bespreking van de plaatsingswijze van de verkeerstekens in deze bij-
drage niet volledig is. Elke plaatsgesteldheid is immers anders en vereist dus een bijzondere en specifieke aanpak. 
Voor de volledigheid verwijzen we naar de reglementering terzake die in de bijlage is opgenomen. 

 

Artikel 14 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 (de Basiswet) 
bepaalt dat de verkeersbelemmeringen moeten worden aangeduid door degene die ze heeft doen ontstaan. Ingeval 
hij hierin tekortschiet, neemt de overheid die het beheer over de openbare weg heeft, die verplichting op zich. Wer-
ken in uitvoering op de openbare weg worden onder de door de koning te bepalen voorwaarden aangeduid door 
degene die de werken uitvoert. 

Deze voorwaarden worden opgesomd in artikel 78 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende alge-
meen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (het Verkeersregle-
ment). 

Het betreffende artikel maakt een onderscheid tussen het signaleren van werken en het signaleren van verkeers-
belemmeringen. 

4.2.1. Het signaleren van wegenwerken 

Het signaleren van de op de openbare weg aangebrachte werken valt ten laste van diegene die de werken uitvoert. 

Wanneer verkeersborden betreffende de voorrang, verbodborden, gebodsborden, verkeersborden betreffende het 
stilstaan en parkeren of voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden moeten worden aangewend, mag deze 
signalisatie slechts worden aangebracht op voorwaarde dat daartoe toelating is gegeven: 

∗ door de Minister tot wiens bevoegdheid het beheer van de autosnelwegen behoort of door zijn ge-
machtigde, zo het een autosnelweg betreft; 

∗ door de burgemeester of zijn gemachtigde zo het een andere openbare weg betreft. 

De toelating bepaalt in elk geval de verkeerstekens die zullen gebruikt worden. 

De toelating moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid. 

De verkeerstekens moeten weggenomen worden door diegene die de werken uitvoert zodra deze beëindigd zijn. 

4.2.2. Het signaleren van verkeersbelemmeringen 

Verkeersbelemmeringen moeten worden gesignaleerd: 
• hetzij door de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, wanneer het een belemmering 

betreft die niet te wijten is aan de daad van een derde; 
• hetzij door hem die de belemmering in het leven geroepen heeft. 

Ingeval deze laatste in gebreke blijft, neemt de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, deze verplich-
ting op zich; de kosten die hieruit voortvloeien kunnen door die overheid teruggevorderd worden van de in gebreke 
gebleven persoon. 

4. De werfsignalisatie door Erik Caelen (VSGB) 

23. Factsheet Verkeersveiligheid bij werken in uitvoering, mei 2005, SWOV, Leidschendam (NL).  

4.1 Inleiding 

4.2. Wie moet de verkeerstekens plaatsen bij verkeersbelemmeringen en wegen-
werken? 
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Wanneer het verkeer belemmerd wordt, mogen de politiediensten, in dringende gevallen, verkeersborden aanbren-
gen om het verkeer tijdelijk om te leiden of te kanaliseren. In dit laatste geval moeten de verkeersborden verwij-
derd worden zodra het verkeer weer normaal geworden is. 

Voor het signaleren van belemmeringen op gewestwegen kan echter ook de gemeente aansprakelijk worden ge-
steld in geval van nalatigheid. De gemeente heeft immers een veiligheidsplicht ten aanzien van de gewestweg: 
artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet schrijft voor dat de gemeenten moeten voorzien in een goede politie op 
openbare wegen en plaatsen. De gemeenten moeten dus instaan voor een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, 
pleinen en straten, inclusief de opruiming van hindernissen. 

 

Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 leert ons dat ter verzekering van de verkeersveiligheid de best geschikte 
maatregelen moeten genomen worden om verkeersbelemmeringen te signaleren. 

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer 
mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, worden de verkeersbelemmeringen boven-
dien gesignaleerd door lichten met een voldoende lichtsterkte. 

 

De containers die op de openbare weg worden geplaatst, moeten overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 mei 
1999 op de voor- en achterkanten voorzien zijn van afwisselende rode en witte strepen van ten minste 0,10 m 
breed die met de verticale as van de container een hoek van ongeveer 45° vormen. 

Indien de container niet over een oppervlakte beschikt van ten minste 1,00 m2 waarop zulke strepen kunnen wor-
den aangebracht of indien die strepen minder dan 0,50 m hoog zijn, wordt een bord voorzien van dezelfde strepen, 
met een hoogte van ten minste 0,50 m en een breedte die ongeveer gelijk is aan die van de container, aan deze con-
tainer vastgemaakt. 

Een verkeersbord D1 (verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen. De plaatsge-
steldheid bepaalt de stand van de pijl) met een diameter van ten minste 0,70 m, waarvan de pijl 
onder een hoek van ongeveer 45° naar beneden gericht is, wordt aangebracht aan de kant waar 
het verkeer toegelaten is. 

Een oranjegeel knipperlicht wordt boven het verkeersbord D1 aangebracht. 

De container wordt zodanig geplaatst dat het verkeer slechts aan één zijde mogelijk is. 

Wanneer de container zo geplaatst is dat de voetgangers genoodzaakt zijn de rijbaan te 
volgen, dan moet een gang worden aangebracht van ten minste 1,5 m langsheen het 
volledige werk. Indien de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen van 
dezelfde ruimte gebruik moeten maken als de voetgangers, dan moet een gang van 2 m 
worden voorzien. 

Een opschrift of een bord waarop in het geel, op een zwarte achtergrond, de naam staat 
van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer, wordt aange-
bracht op één van de zijkanten van de container. 

 

4.5.1. Algemene principes 

Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 stipuleert dat de signalisatie van de werken met de meeste zorg aange-
bracht moet worden en tijdens de volledige duur van de werken zuiver en instandgehouden moet worden zodat zij 
voor de weggebruikers identificeerbaar blijft. 

De plaatsingsvoorwaarden en de afmetingen van de werfsignalisatie moeten beantwoorden aan de criteria opge-
legd door het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaat-
singsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

De verkeerstekens moeten worden opgeruimd zodra de werken beëindigd zijn.  

Signal D1 

4.3. Hoe moeten verkeersbelemmeringen worden gesignaleerd? 

4.4. Hoe moeten containers worden gesignaleerd? 

4.5. Hoe moet een werf worden gesignaleerd? 

VERANTWOORDELIJKE  

SIGNALISATIE 
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Buiten de werkuren, ondermeer 's avonds evenals gedurende de weekends en telkens als het werk voor een be-
paalde tijd onderbroken wordt, worden de verkeersborden die er dan niet meer nodig zijn, afdoende bedekt of weg-
genomen.  

Wanneer de inplanting van een werk een omlegging van het verkeer meebrengt, wordt een volledige reisweg van 
deze omlegging gesignaleerd. 

Indien het begin van de omlegging niet samenvalt met dat van het werk, moet de signalisatie geplaatst worden op 
de plaats waar deze omlegging aanvangt. 

Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 rangschikt de werken in zes categorieën: 

• 1e categorie: de werken ingeplant op autosnelwegen en op openbare wegen waar de maximum toegelaten 
snelheid hoger is dan 90 km/u; 

• 2e categorie: de werken ingeplant op openbare wegen waar de maximum toegelaten snelheid hoger is 
dan 50 km/u en lager dan of gelijk aan 90 km/u; 

• 3e categorie: de werken ingeplant op openbare wegen waar de maximum toegelaten snelheid lager is dan 
of gelijk aan 50 km/u; 

• 4e categorie: de werken die ingeplant zijn buiten de rijbaan maar die een gevaar betekenen voor de voet-
gangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen; 

• 5e categorie: de werken die uitgevoerd worden tussen het aanbreken van de dag en het vallen van de 
avond en wanneer het mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 m; 

• 6e categorie: de mobiele werken die vanwege hun relatief lage verplaatsingssnelheid of vanwege hun 
veelvuldig stilstaan voor het uitvoeren van werken slechts kortstondig het verkeer hinderen. 

 

4.5.2. Signalisatie op afstand 

A) Voorwegwijzers F79 tot F85. Naar gelang van de categorie van werken (1ste, 2de, 3de of 4de categorie) wor-
den deze borden geplaatst op tussen 800 en 1.500 meter voor het begin van de werf. Bij werken die min-
der dan één rijstrook in beslag nemen, wordt bij voorkeur het verkeersbord A7 gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F83 F81 F79 

F85 
A7 
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B) Een bord C43 (vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod te rijden met een grotere snel-
heid dan deze die is aangeduid) wordt eventueel op een voldoende afstand geplaatst om de snelheid van 
de bestuurders te beperken (op ongeveer 150 m voor het begin van de werken). In functie van de snel-
heid die op de weg wordt toegelaten, moet de snelheid soms gradueel worden beperkt. Op een weg waar 
120 km/u mag worden gereden, moet de snelheid dus eerst naar 90 en dan naar 70 worden terugge-
schroefd. In functie van de categorie van werken en van de plaatsgesteldheid moet de snelheid eventueel 
nog verder worden afgebouwd naar 50 en zelfs naar 30 in sommige gevallen. 

 

 

 

 

 

 

C) Eventueel kan een inhaalverbod worden ingesteld door het plaatsen van een verkeersbord C35 (vanaf 
het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod een gespan of een voertuig met meer dan twee wie-
len links in te halen). 

 

 

 

 

 

 

D) Het bord A31 (werken) wordt op 150 meter voor het begin van de werken geplaatst. In functie van de 
categorie van de werken of van de plaatsgesteldheid kan dit bord worden aangekondigd door een gelijk-
aardig bord, aangevuld door een blauw onderbord met de vermelding van de afstand in witte letters. 

 

 

 

 

 

 

E) De geleiding van de bestuurders geschiedt door middel van bakens, ook wel eens sergeanten genoemd. 
De schuine rode strepen duiden aan langs welke kant van de bakens het verkeer moet rijden: 

C43 

C35 

A31 
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F) Eventueel kan ook gebruik worden gemaakt van de tijdelijke wegmarkeringen voorzien in artikel 73 
van het verkeersreglement (verplicht bij werken met een duur van meer dan 7 kalenderdagen). Deze 
voorlopige markeringen om bij werken het verkeer te kanaliseren, worden gevormd door ofwel oranje 
doorlopende of onderbroken strepen, ofwel door oranje spijkers. 

G) Wanneer spijkers gebruikt worden, kunnen de markeringen bestaan uit een doorlopende streep of een 
onderbroken streep. Een doorlopende streep is gevormd door oranje spijkers op korte en regelmatige 
afstanden van elkaar geplaatst. Een onderbroken streep is gevormd door oranje spijkers, in groepen 
geplaatst. In elke groep zijn de spijkers op korte en regelmatige afstanden van elkaar geplaatst. 
Een merkelijk grotere afstand scheidt de opeenvolgende groepen. De voorlopige markeringen maken de 
andere witte overlangse markeringen die op dezelfde plaats zijn aangebracht waardeloos.  

 

4.5.3. Signalisatie ter plaatse aan het begin van de werf 

A) Een hek moet worden geplaatst aan het begin van de werken. Er moet minstens één oranjegeel knipper-
licht op het hek worden geplaatst. 

 

B) In functie van de categorie van werken of van de plaatsgesteldheid wordt een bord C1 (verboden richting 
voor iedere bestuurder), C3 (verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder) of D1 
(verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen; de plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de 
pijl) boven het hek geplaatst. 

 

C) Indien de werken zich over een kleine afstand uitstrekken, kan eventueel een voorrangsregeling worden 
ingevoerd zodat het verkeer uit tegenovergestelde richtingen om beurten door de smalle doorgang kunnen 
rijden. Hiervoor worden de borden B19 (smalle doorgang - gebod voorrang te verlenen aan de bestuurders 
die uit de tegenovergestelde richting komen) en B21 (smalle doorgang - voorrang ten opzichte van de be-
stuurders die uit de tegenovergestelde richting komen) geplaatst. 

 

C1 C3 D1 

B19 B21 
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D) Eventueel kunnen ook verkeerslichten worden aangewend in plaats van de borden B19 en B21 om het 
verkeer te regelen wanneer de werken zich over een iets langere afstand uitstrekken. 

E) Werfopzichters mogen ook het verkeer stilleggen om de veiligheid van het personeel van de werken op de 
openbare weg te verzekeren. Zij moeten dan gebruik maken van een schijf waarop het verkeersbord C3 
afgebeeld is. 

 

4.5.4. Zijdelingse signalisatie 

A) Langsheen de bouwplaats wordt het verkeer geleid door middel van staanders, kegels of bakens. Deze ba-
kens worden om de 30 meter geplaatst en moeten worden voorzien van verlichting. 

B) In sommige gevallen is het noodzakelijk om het verkeer fysiek van elkaar te scheiden. Bakens kunnen dan 
de rijrichtingen afbakenen. 

C) Indien de inplanting van de werf de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfiet-
sen noodzaakt het trottoir of het fietspad te verlaten en de rijbaan te volgen, wordt langsheen het werk 
een gang aangebracht van ten minste 1,50 m. Indien de fietsers en de bestuurders van tweewielige brom-
fietsen van dezelfde ruimte moeten gebruik maken als de voetgangers, dan moet een gang van 2 m worden 
voorzien . In hoofdstuk 5 worden enkele aanbevelingen geformuleerd die meer specifiek gericht zijn naar 
de personen met een beperkte mobiliteit. 

 

4.5.5. Signalisatie van het einde van de werf 

A) In functie van de categorie van werken moet het verkeersbord F47 (einde van de wer-
ken) tussen 25 en 50 meter na de werf worden geplaatst of voorbij het laatste afbake-
ningsmiddel. 

 

 

 

B) Indien een inhaalverbod en/of een snelheidsbeperking werd opgelegd, dient een bord 
 C46 (einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in bewe
 ging) te worden geplaatst op de zelfde hoogte als het bord dat het einde van de werken 
 aangeeft (bord F47). 

F47 

C46 
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C) In functie van de categorie van de werf wordt tussen 30 en 150 meter voorbij 
het werk een bord geplaatst waarop in het geel, op een zwarte achtergrond, de 
naam van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer 
wordt aangebracht . 

 

 

 

 

Het niet naleven van de verplichting een vrije voetgangersdoorgang te behouden tijdens werkzaamheden overeen-
komstig de geldende reglementering maakt de verplaatsingen van personen met beperkte mobiliteit gevaarlijk, zo 
niet onmogelijk. Deze nalatigheden zijn onaangenaam voor de gewone voetganger en worden scherper aangevoeld 
voor personen met beperkte mobiliteit. Deze verplaatsen zich met valiezen, pakjes, kinderwagens, caddies, enz. of 
met behulp van wandelstokken, krukken of rolstoelen. 

Dit probleem rijst niet enkel tijdens belangrijke werkzaamheden maar eveneens bij de plaatsing van tijdelijke hin-
dernissen zoals containers, afsluitingen, stellingen, bewegwijzeringborden, verhuizingen, herstel van kleine opper-
vlakten van het voetpad, enz. 

Het is duidelijk dat het veralgemeende gebruik van gekleurde en geplastificeerde linten oorzaak kan zijn van on-
gevallen voor personen met beperkte mobiliteit en meer bepaald voor slechtziende of blinde personen. Het is trou-
wens onbegrijpelijk dat de bepalingen die het reglement voor arbeidsbescherming oplegt, niet benut worden door 
de bedrijven voor bebakening van werken op de openbare weg. Bovendien moeten alle werken omringt worden met 
stevige dranghekken die de voetganger geleidelijk buiten de werfzone naar een impliciet niet gevaarlijke plaats 
leidt 

Naast de beschermingsregels voor voetgangers is het dus nodig om een omleiding van de werf te organiseren die 
toelaat de 'voetgangers'-doorgang te behouden overeenkomstig titel VII van de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening en het aan te vullen met een bebording/bewegwijzering die aangepast is aan slechtziende en blinde 
personen. Deze omleiding moet dus gelijkgronds zijn, minimum 1,50 m breed zijn, uitgevoerd worden zonder onef-
fenheid, stoep of dwarshelling en met een langshelling van minimum 5 %. Het moet tevens uitgevoerd worden in 
antislipmateriaal. 

Voor de veiligheid van personen met beperkte mobiliteit zou men het gebruik van gekleurde en geplastificeerde 
linten moeten verbieden omdat die geen enkele bescherming bieden tegen het vallen, omdat zij amper opgespoord 
kunnen worden door slechtzienden en een werkelijke val veroorzaken voor blinden. 

Om mensen die zich met een rolstoel verplaatsen in staat te stellen hun weg verder te zetten tijdens werken, moet 
er een omleiding geplaatst worden, indien nodig op de openbare weg.  

De werken moeten aangegeven worden met fel gekleurde beschermingsafsluitingen (geel-blauw) die de hoogten 
naleven die opgelegd zijn door het algemeen reglement op de arbeidsbescherming, en moeten zichtbaar zijn op oog-
hoogte (zijnde 1,60 m). Ditzelfde type afsluiting moet op de grens van de omleiding en de weg geplaatst worden om 
de voetgangers te beschermen van de bereikbaarheid door voertuigen. 

Op de uiteinden van de omleiding moet in een rotatieruimte met een straal van 1,50 m voorzien worden om de rol-
stoel in staat te stellen een bocht te nemen zonder te moeten stoppen. 

De aansluiting van deze omleiding met het bestaande voetpad moet in een hoek van 30° uitgevoerd worden om de 
toegang te vergemakkelijken zonder een flessenhals voor de voetgangers te veroorzaken. 

Wanneer het verplicht is het voetpad aan de overkant van de weg te gebruiken, moet de oversteekplaats conform 
de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (titel VII) georganiseerd worden, ofwel verhoogd ofwel met verla-
ging van stoepranden en bewegwijzering voor slechtziende en blinde personen. 

 

5. Rekening houden met de personen met beperkte mobiliteit bij het  
beheer van de werven door Miguel Gerez (AMT CONCEPT asbl ) 

VERANTWOORDELIJKE  

SIGNALISATIE 
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• het gebruik van gekleurde en geplastificeerde linten voor de bebakening van de werven verbieden; 

• geen werfafsluitingen gebruiken die bestaan uit 2 planken verbonden met geplastificeerd traliewerk; 

• voor de werfafbakening enkel afsluitingen met felle kleuren (geel-blauw) gebruiken met een hoogte van 
1,60 m; 

• inrichtingen plaatsen die een continue voetgangersdoorgang bieden met een breedte van 1,50 m en een 
minimum vrije hoogte van 2,20 m; 

• de toegang tot alle activiteiten voor PBM mogelijk maken via een toenaderingsvlak met een straal van 
1,50 m; 

• een gelijkgrondse doorgang behouden, verbieden dat men verplicht wordt de stoeprand af te stappen en 
oneffenheden van 2 cm hoogte voorkomen; 

• langshellingen van meer dan de 5 % en dwarshellingen van meer dan 1 % vermijden; 

• een tijdelijke oversteek van de weg vermijden; 

• indien er toch een tijdelijke oversteek ingericht moet worden: de normen van de gewestelijke steden-
bouwkundige verordening naleven; 

• Een actieve controle voorzien met meer afdwingbare regels; 

• De werken omringen met stevige dranghekken die op een regelmatige afstand van elkaar zijn geplaatst 
en detecteerbaar door een witte stok; 

• De niet afgebakende gaten in het trottoir mogen overdekt worden door een stalen plaat van 1 cm dik 
(met reliëf in ruitvorm); 

• Het gebruik van dikke planken, multiplex of plooibare materialen zou moeten worden verboden. 

Bijzondere aandacht schenken aan de zichtbaarheid van rolstoelgebruikers, mensen van beperkte lichaamslengte 
en kinderen (Titel VII – artikel 6) ; 

• Hellingen van 5 % inrichten met horizontale toenaderingszones van 1,50 m lengte aan de uiteinden; 

• Een wegmarkering voor slechtzienden en blinden voorzien door zelfklevende geleidingstegels te plaat-
sen. 

  Schematisch... 

5.1. Enkele aanbevelingen om de autonomie en de veiligheid van personen met 
beperkte mobiliteit te waarborgen 

Omlegging aangepast aan de P.B.M. 

Rijbaan 

Dranghekken 

Omlegging Draaizone 

Rooilijn Gevel 

Werken 
Dranghekken 

Trottoir 
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6.1. Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelem-
meringen op de openbare weg (laatste wijziging: MB 7 mei 1999, BS 21 mei 1999) 
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6. Bijlage 



HOOFDSTUK I. - Signaleren van werken. 

Artikel I. - Algemene bepalingen. 

1.1. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur 
van de werken zuiver en instandgehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers identificeerbaar blijft. 

1.2.1. Ter verzekering van de veiligheid van het verkeer mag de toelating, voorzien in artikel 78.1.1. van het alge-
meen reglement op de politie van het wegverkeer, naast de door dit besluit opgelegde maatregelen, aanvullende ver-
keerstekens voorzien. 

De toelating moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid. 

1.2.2. Het werk mag slechts beginnen wanneer de signalisatie aangebracht is. 

1.3.1. Al de verkeersborden moeten van het retroflecterend type of van het type met eigen verlichting zijn. 
De afwisselende witte en rode strepen bedoeld in de artikelen 7.1.1° en 8.1. en in de bijlagen bij dit besluit, moeten 
retroflecterend zijn. 

1.3.2. De bepalingen betreffende de afmetingen en de plaatsing van de verkeerstekens en van de onderborden, voor-
zien in het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoor-
waarden van de verkeerstekens worden bepaald, zijn van toepassing. 

1.4. Wanneer een verlichtingstoestel voorzien is, werkt het tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de 
dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 
200 m. 

Bij helder weer moet de verlichting de signalisatie zichtbaar maken op ten minste 150 m. 

Wanneer een verlichting is voorzien om het werk of om een hindernis te signaleren of af te bakenen, mogen de witte 
of geelachtige lampen vervangen worden door oranjegele knipperlichten. De lichten mogen onafhankelijk, gelijktijdig 
of opeenvolgend knipperen. 

1.5.1. De verkeerstekens worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 78.1.2. van het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, weggenomen zodra het werk beëindigd is. 
Dit geldt eveneens voor het signalisatiemateriaal en voor de borden waarop in het geel, op een zwarte achtergrond, de 
naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer. 

1.5.2. Buiten de werkuren, ondermeer 's avonds evenals gedurende de weekends en telkens als het werk voor een be-
paalde tijd onderbroken wordt, worden de verkeersborden die er alsdan niet meer nodig zijn, afdoende bedekt of weg-
genomen. 

1.6. Indien aan het begin van het werk een hek geplaatst wordt, beslaat het een breedte die minstens gelijk is aan 
deze welke nodig is om het werk in alle veiligheid te kunnen uitvoeren. 

1.7. Wanneer de inplanting van een werk een omlegging van het verkeer meebrengt, wordt een volledige reisweg van 
deze omlegging gesignaleerd. 

Indien het begin van de omlegging niet samenvalt met dat van het werk, moet de signalisatie geplaatst worden op de 
plaats waar deze omlegging aanvangt. 

1.8. Behoudens in uitzonderlijke gevallen mogen de verkeersborden C43 geen andere snelheidsbeperkingen aandui-
den dan die welke door dit besluit voorzien zijn. 

 

        ... 

1.9. In beginsel wordt de signalisatie op afstand slechts aangebracht op de openbare weg waar het werk uitgevoerd 
wordt. 

Wanneer de plaatsgesteldheid het rechtvaardigt, mag zij eveneens op andere openbare wegen aangebracht worden. 

1.10. Inrichtingen bestemd om botsingen te absorberen, al dan niet op een voertuig bevestigd, mogen gebruikt wor-
den. 

1.11. Wanneer op een openbare weg verschillende snelheidsbeperkingen opgelegd zijn, wordt met de maximum hoog-
ste toegelaten snelheid rekening gehouden om de categorie van het werk vast te stellen. 
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De werken worden in zes categorieën gerangschikt. 

Behoren : 

⇒ tot de 1e categorie, de werken ingeplant op autosnelwegen en op openbare wegen waar de maximum 
toegelaten snelheid hoger is dan 90 km/h; 

⇒ tot de 2e categorie, de werken ingeplant op openbare wegen waar de maximum toegelaten snelheid 
hoger is dan 50 km/h en lager dan of gelijk aan 90 km/h; 

⇒ tot de 3e categorie, de werken ingeplant op openbare wegen waar de maximum toegelaten snelheid 
lager is dan of gelijk aan 50 km/h; 

⇒ tot de 4e categorie, de werken die ingeplant zijn buiten de rijbaan maar die een gevaar betekenen voor 
de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen; 

⇒ tot de 5e categorie, de werken die uitgevoerd worden tussen het aanbreken van de dag en het vallen 
van de avond en wanneer het mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 m ; 

⇒ tot de 6e categorie, de mobiele werken die vanwege hun relatief lage verplaatsingssnelheid of vanwege 
hun veelvuldig stilstaan voor het uitvoeren van werken slechts kortstondig het verkeer hinderen. 

 

Artikel 2 - Werken van 1e categorie. 

2.1. Werken die het verkeer sterk hinderen. 

Het betreft werken die op welke plaats ook, zo breed zijn dat ten minste één rijstrook of de breedte van één rijstrook 
onttrokken wordt aan het verkeer op de rijbaan. 

2.1.1. Op de autosnelwegen. 

2.1.1.1° Signalisatie op afstand : 

a. De hierna vermelde afstanden zijn benaderend en worden gemeten vanaf het verkeersbord A31; zij 
mogen aangepast worden aan de plaatsgesteldheid. 

 
 

b. Het verkeersbord A31 wordt geplaatst op ten minste 150 m van het werk. Indien de plaatsgesteldheid 
het toelaat, wordt een geleiding vanaf dit verkeersbord uitgezet. 
Indien het verkeersbord A31 geplaatst wordt op een plaats die verder af ligt, moet de afstand waarop 
het werk opgesteld is, bij benadering vermeld worden op een onderbord van het type I van bijlage 1 bij 
dit besluit. In dit geval begint de geleiding eveneens op deze plaats. 
De geleiding wordt aangebracht door de middelen van type I van bijlage 2 bij dit besluit. 

Deze bakens zijn ten hoogste 5 m van elkaar verwijderd. 

Er worden ten minste twee verkeersborden D1,  waarvan de pijl onder een hoek van onge-
veer 45° naar beneden gericht is, geplaatst boven de bakens, op ongeveer 50 m van elkaar. 
Afwisselend wordt minstens één baken op twee voorzien van een verlichting met witte of geelachtige 
lampen. 

De inrichting van type I van bijlage 3 bij dit besluit mag worden geplaatst. In dit geval, worden de ver-
keersborden A31 en D1 opgenomen in de inrichting. 

c. De verkeersborden van het model F79 tot F85 worden geplaatst op 1.500 m en herhaald op 1.000 m en 
op 250 m. 

 
Op het eerste verkeersbord wordt een oranjegeel knipperlicht aangebracht. 
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d. Een verkeersbord C43 dat de snelheid beperkt tot 90 km/h wordt geplaatst op 1.100 m; het wordt op 
300 m aangekondigd door een identiek verkeersbord, aangevuld met een onderbord van het type I van 
bijlage 1 bij dit besluit. 

Een verkeersbord C43 dat de snelheid beperkt tot 70 km/h wordt geplaatst op 500 m en herhaald op 
150 m. 

Indien de plaatsgesteldheid het vereist, wordt op 150 m evenwel een verkeersbord C43 geplaatst, dat 
de snelheid beperkt tot 50 km/h. 

 
 

 
De toelating waarvan sprake in artikel 1.2.1. van dit besluit mag bovendien voorbij het verkeersbord 
A31 een snelheidsbeperking tot 30 km/h voorzien. 

 

e. Een verkeersbord A51 aangevuld met een onderbord met de vermelding “FILE MOGELIJK” 
wordt geplaatst tussen 3.000 en 1.500 m voor het begin van de werken. Het verkeersbord A51 wordt 
aangevuld met een oranjegeel knipperlicht. Het mag voordien herhaald worden. Dit bord mag opgeno-
men worden in de inrichting van type I van bijlage 3 bij dit besluit. 

f. Alle verkeersborden worden zowel links als rechts van de rijbaan geplaatst. 

 

2.1.1.2° Signalisatie ter plaatse aan het begin van het werk : 

Aan het begin van het werk en op elke rijstrook die voor het verkeer wordt afgesloten, wordt de inrichting van type II 
van bijlage 3 bij dit besluit geplaatst . 

Het verkeersbord A31 wordt niet op de inrichting aangebracht. 

 

2.1.1.3° Zijdelingse signalisatie : 

De zijdelingse afbakening wordt aangebracht : 

• hetzij door middelen van type II van bijlage 2 bij dit besluit. Deze afbakeningsmiddelen zijn ten hoogste 
30 m van elkaar verwijderd; zij zijn voorzien van een verlichting met witte of geelachtige lampen en wor-
den geplaatst op een afstand van ten minste 0,50 m van de werkzone teneinde een veiligheidszone te creë-
ren ; 

• hetzij door een fysische afscheiding van afwisselend witte en rode kleur of waarop de middelen van type III 
van bijlage 2 bij dit besluit zijn aangebracht. 

 

2.1.1.4° Signalisatie van het einde van het werk : 

a. Het verkeersbord F47  en de verkeersborden die het einde van een verbod aanduiden, worden ge-
plaatst op ongeveer 50 m voorbij het einde van het werk of voorbij het laatste afbakeningsmiddel. 

b. Ongeveer 150 m voorbij het werk plaatst de aannemer een bord waarop in het geel, op een zwarte achter-
grond, de naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer. 

De letters en cijfers op dit bord hebben een hoogte van ten minste 0,15 m. 

 

2.1.1.5° Overlangse voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden: 

Indien het verkeer moet gekanaliseerd worden bij werken met een duur van méér dan 7 kalenderdagen, dan worden 
overlangse voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden, aangebracht. 

 



2.1.2. Op de andere openbare wegen : 

2.1.2.1° Signalisatie op afstand : 

De signalisatie voorzien voor de autosnelwegen bij artikel 2.1.1. 1° is van toepassing. 

Evenwel : 

a. De verkeersborden van het model F79 tot F85 worden geplaatst op een afstand van 1.000 m tot 800 m en 
herhaald op 250 m. 

b. Het verkeersbord C43 dat de snelheid beperkt tot 90 km/h, wordt geplaatst tussen 750 m en 550 m; het 
wordt op 200 m aangekondigd door een identiek verkeersbord, aangevuld door een onderbord van het type 
I van bijlage 1 bij dit besluit. 

Het verkeersbord C43 dat de snelheid beperkt tot 70 km/h, wordt geplaatst tussen 550 m en 350 m. 

De afstand tussen de verkeersborden C43 die de snelheid beperken tot 90 km/h en tot 70 km/h, mag niet kleiner zijn 
dan 200 m. 

De verkeersborden C43 zijn altijd ten minste 50 m verwijderd van de verkeersborden van het model F79 tot F85.  

2.1.2.2° Signalisatie ter plaatse aan het begin van het werk : 

a. Indien op de rijstroken of het gedeelte van de rijbaan alle verkeer verboden is, wordt de inrichting van 
type II van bijlage 3 bij dit besluit geplaatst . 

Het verkeersbord A31 wordt niet op de inrichting aangebracht. 

 
 

Deze inrichting wordt geplaatst op elke rijstrook die voor het verkeer wordt afgesloten. 

 

b. Indien op het gedeelte van de rijbaan dat voor het verkeer gesloten wordt, het plaatselijk verkeer 
wordt toegelaten , wordt een inrichting van bijlage 4 bij dit besluit geplaatst. 

 

Boven het hek wordt in het midden een verkeersbord C3 aangebracht, aangevuld met een onderbord 
« UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER » van het type II van bijlage 1 bij dit besluit; de onder-
rand van dit verkeersbord bevindt zich op ten minste 1,50 m boven de grond.  

Een oranjegeel knipperlicht wordt boven dit verkeersbord geplaatst. 

 

2.1.2.3° Zijdelingse signalisatie : 

De signalisatie voorzien voor de autosnelwegen bij artikel 2.1.1. 3° is van toepassing. 

2.1.2.4° Signalisatie van het einde van het werk : 

De signalisatie voorzien voor de autosnelwegen bij artikel 2.1.1. 4° is van toepassing. 

 

2.2. Werken die het verkeer weinig hinderen. 

Het betreft de werken die op welke plaats ook, zo breed zijn dat minder dan een rijstrook of minder dan de breedte 
van een rijstrook onttrokken wordt aan het verkeer op de rijbaan, alsook deze die ingeplant zijn buiten de rijbaan 
maar die het verkeer op die rijbaan beïnvloeden. 

2.2.1. Op de autosnelwegen. 

2.2.1.1° Signalisatie op afstand : 

A. De inrichting van het werk brengt een rijbaanversmalling mee. 

a. De hierna vermelde afstanden zijn benaderend en worden gemeten vanaf het verkeersbord 
A31; zij mogen aangepast worden aan de plaatsgesteldheid. 
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b. Het verkeersbord A31 wordt geplaatst op ten minste 150 m van het werk. Indien de plaatsge-
steldheid het toelaat, wordt te beginnen vanaf dit verkeersbord, een geleiding uitgezet. 

Indien het verkeersbord A31 geplaatst wordt op een plaats die verder af ligt, wordt de afstand 
waarop het werk ingeplant is, bij benadering vermeld op een onderbord van het type I van bij-
lage 1 bij dit besluit. In dit geval begint de geleiding eveneens op deze plaats. 

De geleiding wordt aangebracht door de middelen van type I van bijlage 2 bij dit besluit. 
Deze bakens zijn ten hoogste 5 m van elkaar verwijderd. Afwisselend wordt minstens één ba-
ken op twee voorzien van een verlichting met witte of geelachtige lampen. 

c. Een verkeersbord C43 dat de snelheid beperkt tot 90 km/h wordt geplaatst op 400 m; het wordt 
op 300 m aangekondigd door een identiek verkeersbord, aangevuld met een onderbord van het 
type I van bijlage 1 bij dit besluit. 

Het verkeersbord dat de snelheid tot 90 km/h beperkt, wordt herhaald op 150 m. Indien de 
plaatsgesteldheid het vereist, wordt op 150 m evenwel een verkeersbord C43 geplaatst dat de 
snelheid beperkt tot 70 km/h  

d. Een verkeersbord A7 wordt geplaatst op 150 m, op dezelfde plaats als voormeld verkeersbord 
C43. 

 

 

 

 

Het verkeersbord A7 wordt op 1.000 m aangekondigd door een identiek verkeersbord, aange-
vuld met een onderbord van het type I van bijlage 1 bij dit besluit. 

e. De inrichting van type I van bijlage 3 bij dit besluit mag worden geplaatst. In dit geval, worden 
de verkeersborden A7 en C43 opgenomen in de inrichting . 

B. De inrichting van het werk brengt geen rijbaanversmalling mee. 

Het verkeersbord A31  wordt geplaatst op ongeveer 300m van het begin van het werk en aange-
vuld met een onderbord van het type I van bijlage 1 bij dit besluit. 

2.2.1.2° Signalisatie ter plaatse aan het begin van het werk : 

a. Indien de plaatsgesteldheid niet toelaat de geleiding voorzien bij artikel 2.2.1. 1° A. b) van dit besluit uit te 
zetten, ongeacht of er een rijbaanversmalling is of niet, wordt aan het begin van het werk een inrichting 
van bijlage 4 bij dit besluit geplaatst. 

b. Indien minstens een gedeelte van het werk op de rijbaan ligt, wordt een verkeersbord  

c. D1 waarvan de pijl onder een hoek van ongeveer 45° naar beneden gericht is, geplaatst boven het 
hek; de onderrand van het verkeersbord bevindt zich op ten minste 1,50 m boven de grond. Een oranjegeel 
knipperlicht wordt boven dit verkeersbord geplaatst. 

Over de ganse breedte van het hek worden oranjegele knipperlichten vastgemaakt met een tussenafstand 
van ten hoogste 1,00 m. Het aantal lichten mag niet kleiner zijn dan drie. 

d. De inrichting bedoeld onder a) mag worden vervangen door of aangevuld met de inrichting van type I van 
bijlage 3 bij dit besluit. 

2.2.1.3° Zijdelingse signalisatie : 

De zijdelingse afbakening wordt aangebracht door een van de middelen van type II van bijlage 2 bij dit besluit. 

Deze afbakeningsmiddelen zijn ten hoogste 30 m van elkaar verwijderd; zij zijn voorzien van een verlichting met wit-
te of geelachtige lampen. 

 

 

   
A7a A7b A7c 



2.2.1.4° Signalisatie van het einde van het werk : 

a. Het verkeersbord F47  en de verkeersborden die het einde van een verbod aanduiden, worden 
geplaatst op ongeveer 50 m voorbij het einde van het werk of voorbij het laatste afbakeningsmiddel. 

b. Ongeveer 150 m voorbij het werk plaatst de aannemer een bord waarop in het geel, op een zwarte ach-
tergrond, de naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer. 

De letters en cijfers op dit bord hebben een hoogte van ten minste 0,15 m. 

 

2.2.2. Op de andere openbare wegen. 

2.2.2.1° Signalisatie op afstand : 

De signalisatie voorzien voor de autosnelwegen bij artikel 2.2.1. 1° is van toepassing. 

Evenwel : 

a. Het verkeersbord C43 dat de snelheid beperkt tot 90 km/h wordt geplaatst op 350 m; het wordt op 
200 m aangekondigd door een identiek verkeersbord, aangevuld met een onderbord van het type I van 
bijlage 1 bij dit besluit. 

b. Het verkeersbord A7 wordt aangekondigd op 700 m door een identiek verkeersbord aangevuld met een 
onderbord van het type I van bijlage 1 bij dit besluit. 

c. De inrichting van type I van bijlage 3 bij dit besluit mag worden geplaatst. In dit geval, worden de ver-

keersborden C43 en A7 geplaatst op 150 m voor het werk en de verkeersborden A31  en D1

 opgenomen in de inrichting . 

2.2.2.2° Signalisatie ter plaatse aan het begin van het werk : 

De signalisatie voorzien voor de autosnelwegen bij artikel 2.2.1. 2° is van toepassing. 

2.2.2.3° Zijdelingse signalisatie : 

a. De signalisatie voorzien voor de autosnelwegen bij artikel 2.2.1. 3° is van toepassing. 

b. Indien de inplanting van het werk de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfiet-
sen noodzaakt het trottoir of het fietspad te verlaten en de rijbaan te volgen, wordt langsheen het werk een 
gang aangebracht van ten minste 1,00 m breed. In dit geval is de veiligheidszone voorzien in arti-
kel 2.1.1.3° niet verplicht. 

In dit geval wordt : 
- de afbakening die het verkeer van de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfiet-
sen scheidt van dat van de andere weggebruikers, aangebracht en verlicht overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 2.2.1. 3°; 
- de afbakening die het verkeer van de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfiet-
sen scheidt van het werk aangebracht, over de volledige lengte hetzij door een stevige inrichting hetzij door 
een beschermnet, en op een gepaste manier verlicht. 

2.2.2.4° Signalisatie van het einde van het werk : 

De signalisatie voorzien voor de autosnelwegen bij artikel 2.2.1. 4° is van toepassing. 

 

Artikel 3. - Werken van 2e categorie . 
 
3.1. Werken die het verkeer sterk hinderen. 

Het betreft de werken die op welke plaats ook, zo breed zijn dat ten minste een rijstrook of de breedte van een rij-
strook onttrokken wordt aan het verkeer op de rijbaan. 
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3.1.1° Signalisatie op afstand : 

a. De hierna vermelde afstanden zijn benaderend en worden gemeten vanaf de inrichting geplaatst op de 
plaats waar het werk begint ; zij mogen aangepast worden aan de plaatsgesteldheid. 

b. Het verkeersbord A31  wordt geplaatst op 400 m en aangevuld met een onderbord van het ty-
pe I van bijlage 1 bij dit besluit. 

c. Het verkeersbord A31 of een beter aangepast gevaarsbord wordt geplaatst op 150 m. 

d. Een verkeersbord C43 dat de snelheid tot 50 km/h beperkt, wordt onder het gevaarsbord aangebracht, 
indien ten minste de plaatsgesteldheid niet voordien reeds een lagere snelheid vereiste. 

Dit verkeersbord C43 dat de snelheid tot 50 km/h beperkt, wordt op 200 m aangekondigd door een 
identiek verkeersbord, aangevuld met een onderbord van het type I van bijlage 1 bij dit besluit. 

e. De inrichting van type I van bijlage 3 bij dit besluit mag worden geplaatst. In dit geval, worden de ver-
keersborden A31 of beter aangepaste gevaarsborden en C43 opgenomen in de inrichting . 

f. Wanneer het aantal rijstroken vermindert of wanneer 
de rijstroken uitwijken, wordt een verkeersbord van het 
model F79 tot F85 geplaatst, behalve indien slechts één 
rijstrook beschikbaar blijft voor het verkeer in beide 
richtingen en dit verkeer geregeld wordt door de ver-
keersborden B19 en B21 of door verkeerslichten. 

Dit verkeersbord wordt geplaatst op 500 m voor het verkeersbord A31 voorzien onder b). 

In dit geval wordt een geleiding aangebracht vanop een afstand van 50 m vanaf het begin van het 
werk. 

De geleiding wordt aangebracht door een van de middelen van type I van bijlage 2 bij dit besluit. 

De bakens zijn ten hoogste 10 m van elkaar verwijderd. 

Afwisselend wordt minstens één baken op twee voorzien van witte of geelachtige lampen. 

3.1.2° Signalisatie ter plaatse aan het begin van het werk : 

a. Een inrichting van bijlage 4 bij dit besluit wordt geplaatst aan het begin van het werk. 

Een verkeersbord D1 waarvan de pijl onder een hoek van ongeveer 45° naar beneden gericht is, wordt 
geplaatst boven het hek ; de onderrand van het verkeersbord bevindt zich op ten minste 1,50 m boven 
de grond. Een oranjegeel knipperlicht wordt boven dit verkeersbord geplaatst. 

Over de ganse breedte van het hek worden oranjegele knipperlichten vastgemaakt met een tussenaf-
stand van ten hoogste 1 m. Het aantal lichten mag niet kleiner zijn dan drie. 

b. Indien om een of andere reden het hek niet helemaal de toegang verhindert tot de rijbaan of tot het 
gedeelte van de rijbaan dat aan het verkeer onttrokken is, worden tijdens de dag verkeerskegels ge-
plaatst in het verlengde van het hek, ten einde gans het gedeelte van de openbare weg dat voor de 
weggebruikers ontoegankelijk gemaakt is, afdoende aan te duiden. 

c. Indien op het gedeelte van de rijbaan dat nog toegankelijk is voor het verkeer, dat verkeer slechts toe-
gelaten wordt in één richting, wordt boven het hek, geplaatst aan het tegenovergestelde uiteinde van 
het werk en dat he verkeer op dit gedeelte van de rijbaan verhindert, in het midden een verkeersbord 
C1 aangebracht, waarvan de onderrand zich op ten minste 1,50 m boven de grond bevindt. Een oranje-
geel knipperlicht wordt boven dit verkeersbord geplaatst. 

d. Indien de inplanting van het werk zo is dat het verkeer op de rijbaan in de twee richtingen verboden 
is, wordt boven het hek, geplaatst aan elk van de uiteinden van het werk, in het midden een verkeers-
bord C3 aangebracht, eventueel aangevuld met een onderbord "UITGEZONDERD PLAATSELIJK 
VERKEER", van het type II van bijlage 1 bij dit besluit; de onderrand van dit verkeersbord bevindt 
zich op ten minste 1,50 m boven de grond. Een oranjegeel knipperlicht wordt boven het verkeersbord 
geplaatst. 

e. De inrichting bedoeld onder a) mag worden vervangen door of aangevuld met de inrichting van type II 
van bijlage 3 bij dit besluit. 
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3.1.3° Zijdelingse signalisatie : 

De zijdelingse afbakening wordt aangebracht door een van de middelen van type II van bijlage 2 bij dit besluit. 

Deze afbakeningsmiddelen zijn ten hoogste 30 m van elkaar verwijderd; zij zijn voorzien van een verlichting met wit-
te of geelachtige lampen. 

3.1.4° Signalisatie van het einde van het werk : 

a. Het verkeersbord F47  en de verkeersborden die het einde van een verbod aanduiden worden 
geplaatst op ongeveer 25 m voorbij het einde van het werk of voorbij het laatste afbakeningsmiddel. 

b. Tussen 50 m en 100 m voorbij het werk plaatst de aannemer een bord waarop in het geel, op een zwar-
te achtergrond, de naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer. 

De letters en cijfers op dit bord hebben een hoogte van ten minste 0,12 m. 

3.2. Werken die het verkeer weinig hinderen. 

Het betreft de werken die op welke plaats ook, zo breed zijn dat minder dan een rijstrook of minder dan de breedte 
van een rijstrook onttrokken wordt aan het verkeer op de rijbaan, alsook deze die ingeplant zijn buiten de rijbaan 
maar die het verkeer op die rijbaan beïnvloeden. 

3.2.1° Signalisatie op afstand : 

a. De hierna vermelde afstanden zijn benaderend en worden gemeten vanaf de inrichting geplaatst op de 
plaats waar het werk begint; zij mogen aangepast worden aan de plaatsgesteldheid. 

b. Het verkeersbord A31  wordt geplaatst op 300 m en aangevuld met een onderbord van het type I 
van bijlage 1 bij dit besluit. 

c. Het verkeersbord A31 of een beter aangepast gevaarsbord wordt geplaatst op 150 m. Een verkeersbord 
C43 dat de snelheid tot 50 km/h beperkt, mag onder het gevaarsbord aangebracht worden indien tenmin-
ste de plaatsgesteldheid niet voordien reeds een lagere snelheid vereiste. 

Dit verkeersbord C43 dat de snelheid tot 50 km/h beperkt, wordt op 200 m aangekondigd door een identiek 
verkeersbord, aangevuld met een onderbord van het type I van bijlage 1 bij dit besluit. 

d. De inrichting van type I van bijlage 3 bij dit besluit mag worden geplaatst. In dit geval worden de verkeers-

borden A31, of een beter aangepast gevaarsbord, en C43  opgenomen in de inrichting. 

3.2.2° Signalisatie ter plaatse aan het begin van het werk : 

Een inrichting van bijlage 4 bij dit besluit wordt geplaatst aan het begin van het werk. 

Indien minstens een gedeelte van het werk op de rijbaan ligt, wordt een verkeersbord D1 waarvan de pijl 
onder een hoek van ongeveer 45° naar beneden gericht is, geplaatst boven de inrichting ; de onderrand van het ver-
keersbord bevindt zich op ten minste 1,50 m boven de grond. Een oranjegeel knipperlicht wordt boven dit verkeers-
bord geplaatst. 

Over de ganse breedte van het hek worden oranjegele knipperlichten vastgemaakt met een tussenafstand van ten 
hoogste 1,00 m. Het aantal lichten mag niet kleiner zijn dan drie. 

Deze inrichting mag worden vervangen door of aangevuld met de inrichting van type II van bijlage 3 bij dit besluit. 

3.2.3° Zijdelingse signalisatie : 

a. De zijdelingse afbakening wordt aangebracht door een van de middelen van type II van bijlage 2 bij dit 
besluit. 
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Deze afbakeningsmiddelen zijn ten hoogste 30 m van elkaar verwijderd; zij zijn voorzien van een ver-
lichting met witte of geelachtige lampen. 

b. Indien de inplanting van het werk de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige brom-
fietsen noodzaakt het trottoir of het fietspad te verlaten en de rijbaan te volgen, wordt langsheen het 
werk een gang aangebracht van : 

• ten minste 1,50 m wanneer slechts één van de categorieën van weggebruikers er moet ge-
bruik van maken ; 

• ten minste 2 m wanneer zowel voetgangers, fietsers als bestuurders van tweewielige brom-
fietsen er samen moeten gebruik van maken. Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden de 
plaatsgesteldheid dit niet toelaat, mag de breedte van de gang teruggebracht worden tot 1 m. 

In dit geval wordt : 

de afbakening die het verkeer van de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen scheidt 
van dat van de andere weggebruikers, aangebracht en verlicht overeenkomstig de bepalingen van a) hierboven; 

de afbakening die het verkeer van de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen scheidt 
van het werk zelf, aangebracht over de volledige lengte, hetzij door een voldoende stevige inrichting, hetzij door een 
beschermnet, en op gepaste manier verlicht. 

3.2.4° Signalisatie van het einde van het werk : 

a. Het verkeersbord F47 en de verkeersborden die het einde van een verbod aanduiden worden geplaatst 
op ongeveer 25 m voorbij het einde van het werk of voorbij het laatste afbakeningsmiddel. 

b. Tussen 50 m en 100 m voorbij het werk plaatst de aannemer een bord waarop in het geel, op een zwar-
te achtergrond, de naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer. 

De letters en cijfers op dit bord hebben een hoogte van ten minste 0,12 m. 

 
 
Artikel 4. - Werken van 3e categorie. 
 

4.1. Werken die het verkeer sterk hinderen. 

Het betreft de werken die op welke plaats ook, zo breed zijn dat ten minste een rijstrook of de breedte van een rij-
strook onttrokken wordt aan het verkeer op de rijbaan. 

4.1.1° Signalisatie op afstand : 

a. Het verkeersbord A31  wordt geplaatst op ongeveer 150 m van de inrichting aangebracht op de 
plaats waar het werk begint. 

Deze afstand mag aangepast worden aan de plaatsgesteldheid; in dat geval wordt dit verkeersbord 
aangevuld met een onderbord van het type I van bijlage 1 bij dit besluit. 

b. Verkeersborden van het model F79 tot F85 mogen gebruikt worden. 
 

 

 

 

 

c. Indien de plaatsgesteldheid het vereist, mag een verkeersbord C43 dat de snelheid beperkt tot 30 km/
h, geplaatst worden. 

d. De inrichting van type I van bijlage 3 bij dit besluit mag worden geplaatst. In dit geval worden de ver-
keersborden A31 en C43 opgenomen in de inrichting . 
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4.1.2° Signalisatie ter plaatse aan het begin van het werk : 

a. Een inrichting van bijlage 4 bij dit besluit wordt geplaatst aan het begin van het werk. 

Een verkeersbord D1 waarvan de pijl onder een hoek van ongeveer 45° naar beneden gericht is, wordt 
geplaatst boven het hek; de onderrand van het verkeersbord bevindt zich op ten minste 1,50 m boven 
de grond. Een oranjegeel knipperlicht wordt boven dit verkeersbord geplaatst. 

Over de ganse breedte van het hek worden oranjegele knipperlichten vastgemaakt met een tussenaf-
stand van ten hoogste 1 m. Het aantal lichten mag niet kleiner zijn dan drie. 

b. Indien om een of andere reden het hek niet helemaal de toegang verhindert tot de rijbaan of tot het 
gedeelte van de rijbaan dat aan het verkeer onttrokken is, worden tijdens de dag verkeerskegels ge-
plaatst in het verlengde van het hek, ten einde gans het gedeelte van de openbare weg dat voor de weg-
gebruikers ontoegankelijk gemaakt is, afdoende aan te duiden. 

c. Indien op het gedeelte van de rijbaan dat nog toegankelijk is voor het verkeer, dat verkeer slechts toe-
gelaten wordt in één richting, wordt boven het hek, geplaatst aan het tegenovergestelde uiteinde van 
het werk en dat het verkeer op dit gedeelte van de rijbaan verhindert, in het midden een verkeersbord 

C1  aangebracht, waarvan de onderrand zich op ten minste 1,50 m boven de grond bevindt. 
Een oranjegeel knipperlicht wordt boven dit verkeersbord geplaatst. 

d. Indien de opstelling van het werk zo is dat het verkeer op de rijbaan in de twee richtingen verboden is, 
wordt boven het hek, geplaatst aan elk van de uiteinden van het werk, in het midden een verkeersbord 

C3  aangebracht, eventueel aangevuld met een onderbord "UITGEZONDERD PLAATSELIJK 
VERKEER" van het type II van bijlage 1 bij dit besluit; de onderrand van dit verkeersbord bevindt 
zich op ten minste 1,50 m boven de grond. Een oranjegeel knipperlicht wordt boven het verkeersbord 
geplaatst. 

e. De inrichting bedoeld onder a) mag vervangen worden door of aangevuld met de inrichting van type I 

van bijlage 3 bij dit besluit waarop het verkeersbord D1  is aangebracht. 

4.1.3° Zijdelingse signalisatie : 

De zijdelingse afbakening wordt aangebracht door een van de middelen van type II van bijlage 2 bij dit besluit. 

Wanneer verkeerskegels worden gebruikt, hebben zij een hoogte van ten minste 0,40 m. Deze afbakeningsmiddelen 
zijn ten hoogste 30 m van elkaar verwijderd; zij zijn voorzien van een verlichting met witte of geelachtige lampen. 

4.1.4° Signalisatie van het einde van het werk : 

a. Het verkeersbord F47  en de verkeersborden die het einde van een verbod aanduiden, worden 
geplaatst op ten hoogste 25 m voorbij het einde van het werk, of voorbij het laatste afbakeningsmiddel. 

b. Op ten hoogste 50 m voorbij het werk plaatst de aannemer een bord waarop in het geel, op een zwarte 
achtergrond, de naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer. 

De letters en cijfers op dit bord hebben een hoogte van ten minste 0,06 m. 

4.2. Werken die het verkeer weinig hinderen. 

Het betreft de werken die op welke plaats ook, zo breed zijn dat minder dan een rijstrook of minder dan de breedte 
van een rijstrook onttrokken wordt aan het verkeer op de rijbaan, alsook deze die ingeplant zijn buiten de rijbaan 
maar die het verkeer op die rijbaan beïnvloeden. 
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4.2.1° Signalisatie op afstand : 

a. Het verkeersbord A31  wordt geplaatst op ongeveer 150 m van de inrichting, aangebracht op 
de plaats waar het werk begint. 

Deze afstand mag aangepast worden aan de plaatsgesteldheid; in dit geval wordt dit verkeersbord 
aangevuld met een onderbord van het type I van bijlage 1 bij dit besluit. 

b. Verkeersborden van het model F79 tot F85 mogen gebruikt worden. 

c. Indien de plaatsgesteldheid het vereist, mag een verkeersbord C43 dat de snelheid beperkt tot 30 km/h 
geplaatst worden. 

d. De inrichting van type I van bijlage 3 bij dit besluit mag worden geplaatst. In dit geval, worden de ver-
keersborden A31 en C43 opgenomen in de inrichting . 

4.2.2° Signalisatie ter plaatse aan het begin van het werk : 

Een inrichting van bijlage 4 bij dit besluit wordt geplaatst aan het begin van het werk. 

Indien minstens een gedeelte van het werk op de rijbaan ligt, wordt een verkeersbord D1 waarvan de pijl onder een 
hoek van ongeveer 45° naar beneden gericht is, geplaatst boven de inrichting ; de onderrand van het verkeersbord 
bevindt zich op ten minste 1,50 m boven de grond. Een oranjegeel knipperlicht wordt boven dit verkeersbord ge-
plaatst. 

Over de ganse breedte van het hek worden oranjegele knipperlichten vastgemaakt met een tussenafstand van ten 
hoogste 1,00 m. Het aantal lichten mag niet kleiner zijn dan drie. 

Deze inrichting mag vervangen worden door of aangevuld met een inrichting van type I van bijlage 3 bij dit besluit 
waarop het verkeersbord D1 is aangebracht. 

4.2.3° Zijdelingse signalisatie : 

a. De zijdelingse afbakening wordt aangebracht door een van de middelen van type II van bijlage 2 bij dit 
besluit. 

Wanneer verkeerskegels worden gebruikt, hebben zij een hoogte van ten minste 0,40 m. 

Deze afbakeningsmiddelen zijn ten hoogste 30 m van elkaar verwijderd; zij zijn voorzien van een ver-
lichting met witte of geelachtige lampen. 

b. Indien de inplanting van het werk de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige brom-
fietsen noodzaakt om het trottoir of het fietspad te verlaten en de rijbaan te volgen, wordt een gang 
aangebracht langsheen het volledige werk van : 

• ten minste 1,50 m wanneer slechts één van de categorieën van weggebruikers er moet gebruik van 
maken ; 

• ten minste 2 m wanneer zowel voetgangers, fietsers als bestuurders van tweewielige bromfietsen 
er samen moeten gebruik van maken. Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden de plaatsge-
steldheid dit niet toelaat, mag de breedte van de gang teruggebracht worden tot 1 m. 

In dit geval wordt : 

• de afbakening die het verkeer van de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige 
bromfietsen scheidt van dat van de andere weggebruikers, aangebracht en verlicht, overeenkomstig 
de bepalingen van a) hierboven ; 

• de afbakening die het verkeer van de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige 
bromfietsen scheidt van het werk zelf, aangebracht over de volledige lengte, hetzij door een voldoende 
stevige inrichting, hetzij door een beschermnet, en op gepaste manier verlicht. 

4.2.4° Signalisatie van het einde van het werk : 

a. Het verkeersbord F47 en de verkeersborden die het einde van een verbod aanduiden, worden geplaatst 
op ten hoogste 25 m voorbij het einde van het werk of voorbij het laatste afbakeningsmiddel. 

b. Op ten hoogste 30 m voorbij het werk plaatst de aannemer een bord waarop in het geel, op een zwarte 
achtergrond, de naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer. 

De letters en cijfers op dit bord hebben een hoogte van ten minste 0,06 m. 
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Artikel 5. - Werken van 4e categorie. 
 

5.1. De ligging van het werk noodzaakt de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewieli-
ge bromfietsen om het trottoir of fietspad te verlaten, zonder op de rijbaan te komen. 

5.1.1° signalisatie op afstand : 

een verkeersbord A31  aangevuld met een onderbord van type I van bijlage 1 bij dit besluit, wordt geplaatst 
op 50 m vóór het begin van het werk. 

5.1.2° signalisatie ter plaatse aan het begin van het werk : 

een inrichting van bijlage 4 bij dit besluit moet aan het begin van het werk geplaatst worden. Er moet ten minste één 
oranjegeel knipperlicht op de inrichting geplaatst worden. 

5.1.3° zijdelingse signalisatie : 

a. Langsheen het werk wordt een gang aangebracht van :  

• ten minste 1,50 m wanneer slechts één van de categorieën van weggebruikers er moet gebruik 
van maken ; 

• ten minste 2 m wanneer zowel voetgangers, fietsers als bestuurders van tweewielige bromfietsen 
er samen moeten gebruik van maken. Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden de plaatsge-
steldheid dit niet toelaat, mag de breedte van de gang teruggebracht worden tot 1 m. 

b. De zijdelingse afbakening die het verkeer van de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van twee-
wielige bromfietsen van dat van de andere weggebruikers scheidt, wordt aangebracht door een van de 
middelen van type II van bijlage 2 bij dit besluit en op gepaste manier verlicht. 

Wanneer verkeerskegels worden gebruikt, hebben zij een minimale hoogte van 0,40 m. 

c. Wanneer het niveauverschil tussen het werk en de plaats waar de voetgangers, de fietsers en de be-
stuurders van tweewielige bromfietsen zich bevinden meer dan 0,20 m bedraagt, wordt over de volledi-
ge lengte hetzij een voldoende stevige inrichting, hetzij een beschermnet aangebracht. 

Indien dit niveauverschil minder dan 0,20 m bedraagt, worden de verkeerskegels van type II van bijla-
ge 2 bij dit besluit gebruikt. 

Zij worden ten hoogste op 5 m van elkaar geplaatst. 

Zij hebben een minimale hoogte van 0,40 m. 

d. De zijdelingse signalisatie wordt op gepaste manier verlicht met witte of gele lampen. 

5.1.4° Signalisatie van het einde van het werk : 

a. Het verkeersbord F47  wordt geplaatst op ongeveer 25 m voorbij het einde van het werk of voor-
bij het laatste afbakeningsmiddel. 

b. Ongeveer 30 m voorbij het werk plaatst de aannemer een bord waarop in het geel, op een zwarte ach-
tergrond, de naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer. 

De letters en cijfers op dit bord hebben een hoogte van ten minste 0,06 m. 

 

5.2. De ligging van het werk noodzaakt de voetgangers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige 
bromfietsen niet om het trottoir of het fietspad te verlaten : 

De hierna vermelde signalisatie mag slechts geplaatst worden voorzover de voetgangers, de fietsers en de bestuur-
ders van tweewielige bromfietsen over een gang beschikken van ten minste 1,00 m breed. 

Is dit niet het geval, dan wordt het werk gesignaleerd overeenkomstig artikel 5.1. van dit besluit. 
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5.2.1. Werken die ingeplant zijn over een afstand van meer dan ongeveer 20 m. 

5.2.1.1° signalisatie op afstand : 

het verkeersbord A31 aangevuld met een onderbord van type I van bijlage 1 bij dit besluit, wordt geplaatst op onge-
veer 50 m. 

5.2.1.2° signalisatie ter plaatse aan het begin van het werk : 

een inrichting van bijlage 4 bij dit besluit wordt geplaatst over gans de breedte van het werk. Er wordt minstens één 
oranjegeel knipperlicht op de inrichting geplaatst. 

5.2.1.3° zijdelingse signalisatie : 

a. Wanneer het niveauverschil tussen het werk en de plaats waar de voetgangers, de fietsers, en de be-
stuurders van tweewielige bromfietsen zich bevinden meer dan 0,20 m bedraagt, wordt over de volledi-
ge lengte hetzij een voldoende stevige inrichting, hetzij een beschermnet aangebracht. 

Indien dit niveauverschil minder dan 0,20 m bedraagt, worden de verkeerskegels van type II van bijla-
ge 2 bij dit besluit gebruikt. 

Zij worden ten hoogste op 5 m van elkaar geplaatst. 

Zij hebben een minimale hoogte van 0,40 m. 

b. De zijdelingse signalisatie wordt op gepaste manier verlicht met witte of geelachtige lampen. 

c. Het verkeersbord F47 wordt geplaatst op ongeveer 25 m voorbij het einde van het werk of voorbij het 
laatste afbakeningsmiddel. 

Ongeveer 30 m voorbij het werk plaatst de aannemer een bord waarop in het geel, op een zwarte ach-
tergrond, de naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer. 

De letters en cijfers op dit bord hebben een hoogte van ten minste 0,06 m. 

5.2.2. Werken die ingeplant zijn over een afstand van minder dan ongeveer 20 m :  

het volledige werk wordt afgebakend hetzij door een voldoende stevige inrichting, hetzij door een beschermnet, en op 
gepaste manier verlicht met witte of geelachtige lampen. 

5.3. Werken die uitgevoerd worden op de bermen die de voetgangers moeten volgen tengevolge van het 
ontbreken van trottoirs. 

5.3.1° Het werk wordt afgebakend hetzij met een inrichting van bijlage 4 bij dit besluit, hetzij met een van de midde-
len van type II van bijlage 2 bij dit besluit, hetzij met een beschermnet. 

Het werk wordt op gepaste manier verlicht met witte of geelachtige lampen. 
 
5.3.2° Er moet een gang van ten minste 1,00 m breed beschikbaar blijven voor de voetgangers. 
 
 
Artikel 6. - Werken van 5e categorie. 
6.1. Op de autosnelwegen en op andere openbare wegen waar de maximum toegelaten snelheid ho-
ger is dan 90 km/h. 

6.1.1. Werken die het verkeer sterk hinderen. 

De signalisatie voorzien in de artikelen 2.1.1. en 2.1.2. van dit besluit zijn van toepassing. 

Evenwel : 

1. voor de signalisatie op afstand :  

• wordt de geleiding aangebracht door een van de middelen van type II van bijlage 2 bij dit besluit. Zij 

worden op ten hoogste 10 m van elkaar geplaatst. De verkeersborden D1  en een verlichting 
zijn niet noodzakelijk. 
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• worden op de autosnelwegen de verkeersborden van het model F79 tot F85 geplaatst op 1.500 m en 
herhaald op 750 m. Deze borden mogen opgenomen worden in de inrichting van type I van bijlage 3 
tot dit besluit. Zij moeten niet herhaald worden aan de linkerkant van de rijbaan. 

 

 

 

 

• wordt op de autosnelwegen het verkeersbord C43 dat de snelheid beperkt tot 70 km/h geplaatst op 
250 m. Het moet niet herhaald worden. 

2. is voor de zijdelingse signalisatie een verlichting niet noodzakelijk. 

6.1.2. Werken die het verkeer weinig hinderen. 

De signalisatie voorzien in artikel 2.2. van dit besluit is van toepassing. 

Evenwel moeten de geleiding op afstand, de zijdelingse afbakening en de afbakening die het verkeer van de voetgan-
gers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen van dat van de andere weggebruikers scheidt en van 
het werk zelf, niet verlicht zijn. 

6.2. Op de openbare wegen waar de maximum toegelaten snelheid hoger is dan 50 km/h en lager dan of 
gelijk aan 90 km/h, is de signalisatie voorzien in artikel 3 van dit besluit van toepassing. 

Evenwel : 

• de zijdelingse afbakening en de afbakening die het verkeer van de voetgangers, de fietsers en de bestuur-
ders van tweewielige bromfietsen van het verkeer van de andere weggebruikers scheidt en van het werk 
zelf, moeten niet verlicht zijn. 

• wanneer aan het begin van werk, een inrichting van type II van bijlage 3 bij dit besluit is geplaatst, moe-
ten geen verkeersborden van het model F79 tot F85 en geen zijdelingse afbakening geplaatst zijn. 

6.3. Op de openbare wegen waar de maximum toegelaten snelheid gelijk is aan of lager dan 50 km/h, is 
de signalisatie voorzien in artikel 4 van dit besluit van toepassing. 

Evenwel :  

• zijn de zijdelingse afbakening en de afbakening die het verkeer van de voetgangers, de fietsers en de be-
stuurders van tweewielige bromfietsen van het verkeer van de andere weggebruikers scheidt en van het 
werk zelf, niet verlicht. 

• mag de inrichting van bijlage 4 bij dit besluit vervangen worden door een voertuig dat uitgerust is overeen-
komstig artikel 7.1.1° van dit besluit. Indien minstens een gedeelte van het werk op de rijbaan ligt, wordt 
bovendien een verkeersbord D1 waarvan de pijl onder een hoek van ongeveer 45° naar beneden is gericht, 
die de verplichte rijrichting aangeeft, aangebracht. 

6.4. Voor de werken die ingeplant zijn buiten de rijbaan maar die een gevaar betekenen voor de voetgan-
gers, de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen is de signalisatie voorzien in artikel 5 
van dit besluit van toepassing. 

Evenwel is geen verlichting vereist. 

6.5. Wanneer het tijdens de dag niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 
200 m wordt het werk gestaakt en het normale verkeer hersteld. 

Indien om een of andere reden het normaal verkeer niet kan worden hersteld, blijft de signalisatie van het werk 
staan en worden de signalisatie van de geleiding en de zijdelingse signalisatie aangevuld met oranjegele knipperlich-
ten. 

Het verkeersbord F47  en het bord waarop in het geel, op een zwarte achtergrond, de naam staat van de ver-
antwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer, worden geplaatst overeenkomstig de voorschriften voor 
elke categorie van werken. 
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Artikel 7. - Werken van 6e categorie. 
 

7.1. Werken uitgevoerd geheel of gedeeltelijk op de rijbaan en/of op het fietspad en op minder dan 0,50 m 
van de rand ervan. 

7.1.1° op openbare wegen waarop de maximum toegelaten snelheid lager is dan of gelijk aan 50 km per 
uur : 

Het voertuig gebruikt bij de werken is op de voor- en achterkant voorzien van afwisselend rode en witte strepen van 
ten minste 0,10 m breed, die met de verticale as van het voertuig een hoek van ongeveer 45° vormen. 

Indien de structuur van dit voertuig niet toelaat een oppervlakte van ten minste 1,00 m2 van strepen te voorzien, of 
indien deze strepen minder dan 0,50 m hoog zijn, wordt een bord voorzien van dezelfde afwisselende strepen, met een 
hoogte van ten minste 0,50 m en een breedte die ongeveer gelijk is aan die van het voertuig, aan dat voertuig vastge-
maakt. 

Dit voertuig is eveneens uitgerust met : 

• ten minste twee oranjegele knipperlichten bovenop het voertuig aangebracht. 

Deze lichten mogen onafhankelijk, gelijktijdig of opeenvolgend knipperen ; 

• een verkeersbord A31  gericht naar het betrokken verkeer; de zijde van dit verkeersbord mag niet 
minder zijn dan 0,70 m en zijn onderrand mag zich, in de mate van het mogelijke, niet op minder dan 
1,50 m boven de grond bevinden. 

7.1.2° Indien de maximum toegelaten snelheid hoger is dan 50 km/h en lager dan of gelijk aan 90 km/h, 
wordt bovendien een verkeersbord D1 waarvan de pijl onder een hoek van ongeveer 45° naar beneden ge-
richt is, die de verplichte rijrichting aangeeft, aangebracht. 

 

Indien het verkeer aan de ene en de andere kant van het voertuig toegelaten is, wordt een verkeersbord F21 aange-
bracht op het midden van het voertuig. Deze verkeersborden worden gericht naar het betrokken verkeer en in de ma-
te van het mogelijke aangebracht op een hoogte van ten minste 1,50 m. Het verkeersbord D1 heeft een diameter van 
ten minste 0,70 m. Het verkeersbord F21 meet ten minste 0,60 m x 0,40 m. 

7.1.3° Indien de maximum toegelaten snelheid hoger is dan 90 km per uur wordt het voertuig uitgerust 
met de inrichting van type II van bijlage 3 bij dit besluit. 

Dit voertuig wordt op ongeveer 500 m aangekondigd door een voorsignalisatievoertuig waarop de inrichting van type 
I van bijlage 3 bij dit besluit is aangebracht en waarop het verkeersbord A31 en eventueel het verkeersbord F79 zijn 
aangebracht. 

7.2 Het voertuig dat gebruikt wordt voor werken uitgevoerd buiten de rijbaan en/of het fietspad op ten minste 0,50 m 
van de rand ervan, is uitgerust zoals voorzien in artikel 7.1.1°. 

7.3 Indien het bij de werken gebruikte voertuig niet kan voorzien worden van de hierboven voorziene uitrusting, 
wordt het vergezeld door een veiligheidsvoertuig dat deze uitrusting voert. 

7.4. De voertuigen die gebruikt worden voor het berijdbaar houden van de wegen in de winter worden minstens uitge-
rust met twee oranjegele knipperlichten bovenop het voertuig. 

7.5. De voertuigen voor het onderhoud van de wegen, wanneer de afmetingen en de structuur ervan het onmogelijk 
maken om de signalisatie vereist bij dit artikel aan te brengen, worden minstens uitgerust met twee oranjegele knip-
perlichten bovenop het voertuig en het verkeersbord A31.  

Het verkeersbord A31 heeft in dit geval een zijde van ten minste 0,40 m. 
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Artikel 8. - Signalisatie van containers. 
8.1. De containers die worden geplaatst op de openbare weg moeten op de voor- en achterkanten voorzien zijn van 
afwisselende rode en witte strepen van ten minste 0,10 m breed die met de verticale as van de container een hoek van 
ongeveer 45° vormen. 

Indien de container niet over een oppervlakte beschikt van ten minste 1,00 m2 waarop zulke strepen kunnen worden 
aangebracht of indien die strepen minder dan 0,50 m hoog zijn, wordt een bord voorzien van dezelfde strepen, met 
een hoogte van ten minste 0,50 m en een breedte die ongeveer gelijk is aan die van de container, aan deze container 
vastgemaakt. 

8.2. Een verkeersbord D1  met een diameter van ten minste 0,70 m, waarvan de pijl onder een hoek van on-
geveer 45° naar beneden gericht is, wordt aangebracht aan de kant waar het verkeer toegelaten is. 

Een oranjegeel knipperlicht wordt boven het verkeersbord D1 aangebracht. 

8.3. De container wordt zodanig geplaatst dat het verkeer slechts aan één zijde mogelijk is. 

8.4. Artikel 4.2., 3°, b), is van toepassing wanneer de container zo geplaatst is dat de voetgangers, de fietsers en de 
bestuurders van tweewielige bromfietsen genoodzaakt zijn de rijbaan te volgen. 

8.5. Een opschrift of een bord waarop in het geel, op een zwarte achtergrond, de naam staat van de verantwoordelijke 
voor de signalisatie en diens telefoonnummer, wordt aangebracht op één van de zijkanten van de container. 

8.6. De bepalingen van de artikelen 8.1. tot 8.3. zijn niet van toepassing op de containers die op een parking geplaatst 
zijn die niet aan de rijbaan grenst en op de plaatsen waar ze het verkeer noch van de bestuurders noch van de voet-
gangers hinderen. 

Artikel 9 - Bijzondere bepalingen. 
9.1. Onverminderd de bepalingen van artikel 2.1.1.1° f), mogen de verkeersborden links herhaald worden. 

9.2. Op de werken met een grote uitgestrektheid mag het bord waarop in het geel, op een zwarte achtergrond, de 
naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer, langsheen het werk herhaald 
worden. 

HOOFDSTUK II. - Verkeersbelemmeringen. 

Artikel 10. - Onverminderd de bepalingen van de artikelen 51 en 78.2 van het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, moeten ter verzekering van de verkeersveiligheid de best geschikte maatregelen genomen worden. 

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mo-
gelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 m, worden de verkeersbelemmeringen bovendien gesig-
naleerd door lichten met een voldoende lichtsterkte. 

HOOFDSTUK III. - Slotbepaling. 

Artikel 11. - Het ministerieel besluit van 25 maart 1977 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelem-
meringen op de openbare weg wordt opgeheven. 

HOOFDSTUK IV. - Overgangsbepaling. 

Artikel 12. - Voor de toelatingen, overeenkomstig artikel 78.1.1. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 hou-
dende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, afgegeven vóór de datum van de inwerkingtreding van 
dit besluit, mag de signalisatie voor de werken geplaatst worden zoals bepaald in het ministerieel besluit van 
25 maart 1977 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, met uitzonde-
ring voor de werken van de 1ste categorie. 

HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding. 

Artikel 13. - Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 3 tot en met 7, die in werking treden de eerste dag van 
de vijfde maand na die waarin zij zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
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BIJLAGEN I, II, III en IV 

BIJLAGE 1  
 

bij het ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 

Onderborden 

Wit opschrift op blauwe achtergrond (Afmetingen in millimeter) 

Type I 

 

 

Type II 

 

 

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 

 

  

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

L. VAN DEN BOSSCHE 

De Staatssecretaris voor Veiligheid, 

J. PEETERS 
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BIJLAGE 2 
 

bij het ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 

TYPE I 

Bakens voor de signalisatie op afstand 

Afwisselend rode en witte strepen (Afmetingen in millimeter) 

 

 

 

Rechts van de bestuurder Splitsing Links van de bestuurder 

Voor de signalisatie van eenzelfde werk moeten de bakens die rechts of links van de bestuurder worden geplaatst van 
hetzelfde type zijn. 
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TYPE II 

 

Bakens voor de zijdelingse signalisatie 

Afwisselend rode en witte strepen (Afmetingen in millimeter) 

 

 

Rechts van de bestuurder Links van de bestuurder 
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TYPE III 

Bakens op de fysische afscheiding 
Afwisselend rode en witte strepen (Afmetingen in millimeter) 

 Rechts van de bestuurder    Links van de bestuurder 

 

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

L. VAN DEN BOSSCHE 

De Staatssecretaris voor Veiligheid, 

J. PEETERS 
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BIJLAGE 3 
 

bij het ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 

TYPE I      TYPE II 

 

 

 

De afmetingen zijn in millimeter. 

De strepen op het kader van de inrichting zijn afwisselend rood en wit. 

De bovenste rand van de inrichtingen van deze bijlage moet zich ongeveer bevinden : 

• op 4,70 m boven de grond voor de werken van de 1e categorie ; 

• tussen 3,50 m en 4,0 m boven de grond voor de andere werken ; 

De lichten op het kader van de inrichting zijn oranjegeel en knipperen beurtelings. 

De lichten die de pijl vormen in de inrichting zijn wit en gaan aan en uit met korte intervallen. 

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

L. VAN DEN BOSSCHE 

De Staatssecretaris voor Veiligheid, 

J. PEETERS 
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BIJLAGE 4 
 

bij het ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 

Hek met dwarsregel. 

Afwisselend rode en witte strepen (Afmetingen in millimeter). 

TYPE I 

 

 

TYPE II 

Hek met rood en wit raster (Afmetingen in millimeter). 

 

 

 

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

 

L. VAN DEN BOSSCHE 

De Staatssecretaris voor Veiligheid, 

J. PEETERS 
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6.2. Ordonnantie betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de open-
bare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 5 MAART 1998 (1). 

 
De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : 

 
HOOFDSTUK I. - Algemeen 

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. 

Art. 2. Voor de toepassing van deze ordonnantie dient te worden verstaan onder : 
de concessiehouders : de gebruikers van de grond of de ondergrond van de openbare weg en, inzonderheid, de inter-
communale distributiebedrijven, de openbare besturen, de autonome overheidsbedrijven en de privé-
vennootschappen; 
de openbare weg : iedere ruimte begrepen tussen de rooilijnen die de particuliere eigendommen van de weg scheiden; 
die ruimte omvat, meer bepaald, de rijbaan, de trottoirs, de bermen, de kantstroken, de sloten, de glooiingen en de 
taluds; 
de beheerder van de openbare weg : de overheid waaronder de ruimte ressorteert waar de werken worden uitgevoerd; 
de bouwheer : hij die de werken doet uitvoeren; 
de bouwplaatsbeheerder : de natuurlijke persoon die door de houder van de vergunning om de werken uit te voeren of, 
bij ontstentenis, door de bouwheer is aangesteld als verantwoordelijke voor de bouwplaats; 
de aannemer : de concessiehouder, indien hij de werken zelf uitvoert, of hij die de werken uitvoert in het kader van 
een aannemingsovereenkomst met de bouwheer of van een hem gegunde overheidsopdracht; 
de politie : de gemeentepolitie van het grondgebied waar de werken worden uitgevoerd of de rijkswacht voor de wer-
ken aan autosnelwegen; 
de commissie : de coördinatiecommissie; 
de kas : de Deposito- en Consignatiekas. 
een dag : een kalenderdag. 

HOOFDSTUK II. - Verplichting tot voorafgaande coördinatie en vergunning 

Art. 3. Behoudens met redenen omklede dringende noodzakelijkheid, waarover wordt geoordeeld door de beheerder 
van de openbare weg, mag op, onder of boven de openbare weg geen enkel werk worden aangevat zonder voorafgaan-
de coördinatie in tijd en ruimte door de beheerders van de openbare weg en zonder voorafgaande vergunning afgege-
ven door de beheerders van de openbare weg. 
De regering stelt de lijst op van de openbare wegen waarvoor deze dubbele verplichting geldt. 

Art. 4. Behoudens met redenen omklede dringende noodzakelijkheid, waarover wordt geoordeeld door de beheerder 
van de openbare weg, mag geen enkel nieuw werk worden aangevat op, onder of boven het gedeelte van de openbare 
weg waaraan werken zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het einde van die werken vanaf het ogenblik dat zij over-
eenkomstig de hoofdstukken II en III van deze ordonnantie werden gecoördineerd. 

Art. 5. Ieder werk op, onder, boven de openbare weg, of iedere installatie die er wordt geplaatst, moet zodanig worden 
ontworpen en uitgevoerd dat latere ingrepen op de openbare weg zoveel mogelijk beperkt worden indien werken van 
dezelfde aard zouden moeten worden uitgevoerd of aanpassingen zouden moeten worden aangebracht. 

Art. 6. De regering stelt de lijst op van de werken voor het leggen of onderhouden van de aansluitingen van de aan-
wonenden op de netten en de andere werken van geringe omvang, die niet aan deze ordonnantie onderworpen zijn. 
Voor de in het vorige lid bedoelde werken of voor de werken die op, onder of boven een openbare weg die niet opgeno-
men is in de door de regering met toepassing van artikel 3 opgestelde lijst, moet de herstelling evenwel vakkundig 
gebeuren en binnen de door de beheerder van de openbare weg toegemeten termijn. Zo niet kan de laatst genoemde 
die herstelling laten uitvoeren door een zelf gekozen aannemer en op de kosten van de bouwheer. Die kosten worden 
teruggevorderd overeenkomstig de in artikel 24 bedoelde procedure. 

HOOFDSTUK III. - Procedure 

Art. 7. Er wordt een coördinatiecommissie opgericht waarvan de leden worden benoemd door de regering. Die com-
missie bestaat uit : 

1° twee leden voorgedragen door de minister bevoegd voor Openbare Werken of bij delegatie van de minister, 
de staatssecretaris bevoegd voor Openbare Werken; 
2° twee leden voorgedragen door de minister bevoegd voor Vervoer, 
3° vier leden voorgedragen door de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
4° een lid voorgedragen door de minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening; 
5° een lid voorgedragen door de minister bevoegd voor Leefmilieu; 
6° een lid voorgedragen door de minister bevoegd voor het toezicht op de gemeenten; 
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7° twee leden die de Raad voor de Nutsbedrijven vertegenwoordigen. 
De commissie kan beslissen om in voorkomend geval de betrokken wegbeheerder, bouwheer en gemeenten te 
horen. 

De minister bevoegd voor Openbare Werken benoemt de voorzitter van de commissie uit de vertegenwoordigers van 
de regering. De commissie stelt haar huishoudelijk reglement op. Haar secretariaat wordt waargenomen door de 
diensten van het ministerie van het Gewest. 
De commissie beslist bij volstrekte meerderheid. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter door-
slaggevend. De vertegenwoordigers van de ministers bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en het toezicht 
op de gemeenten, alsmede van de Raad voor de Nutsbedrijven hebben een raadgevende stem. 

Art. 8. Het is de taak van de commissie de werken die de concessiehouders van plan zijn uit te voeren op, onder of 
boven de openbare weg, in tijd en ruimte te coördineren inzonderheid door de plaats, de duur en de aanvangsdatum 
ervan te bepalen, alsmede de eventuele begeleidingsmaatregelen die de mobiliteit van al de weggebruikers waarbor-
gen te coördineren. 
Te dien einde : 

1. zorgt de commissie ervoor dat de planningen van de werken in een gecentraliseerde databank worden opge-
nomen zodra zij door de beheerders van de openbare weg en de concessiehouders zijn opgesteld; 
2. ontvangt zij de aanvragen om vergunning tot uitvoering van de werken met inbegrip van het bewijs van een 
voorafgaande coördinatie tussen de vergunningsaanvrager en de andere concessiehouders en geeft zij dienaan-
gaande een advies; 
3. ontvangt zij de verklaringen van voltooiing van de werken; 
4. legt de commissie volgens de door de regering vastgestelde nadere regels een centraal archief aan van de 
gegevens betreffende het gebruik van de grond en de ondergrond van het Gewest en maakt zij, op basis daar-
van, een documentair kadaster op van de ondergrond naargelang de registratie van de netten. 

Art. 9.  

§ 1. De vergunningsaanvraag voor de werken wordt door de bouwheer minstens honderdtwintig dagen voor het 
begin van de werken ingediend bij de beheerder van de openbare weg. De regering bepaalt de samenstelling van 
het dossier van de vergunningsaanvraag. 
Minstens negentig dagen voor het begin van de werken zendt de beheerder van de openbare weg de aanvraag, sa-
men met zijn met redenen omkleed voorstel van beslissing aan de commissie. 
Binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van de door de beheerder toegezonden aanvraag brengt de commissie een 
advies uit dat aan de beheerder van de openbare weg wordt gezonden Bij ontstentenis van advies binnen die ter-
mijn is het advies niet meer vereist. 
De beheerder van de openbare weg geeft de vergunning af binnen vijftien dagen nadat het advies is uitgebracht of 
na het verstrijken van de termijn die voor het uitbrengen ervan is toegemeten. Indien hij beslist het advies van de 
commissie niet te volgen, motiveert hij zijn beslissing. 
§ 2. In geval van dringende noodzakelijkheid, vastgesteld door de beheerder van de openbare weg, kan deze laatste 
de vergunning meteen afgeven en wordt deze onverwijld aan de commissie gezonden. 

Art. 10. De beheerder van de openbare weg kan, of wel op eigen initiatief, of wel op verzoek van het Gewest of de ge-
meente wanneer zij geen beheerder van de openbare weg is, ofwel op verzoek van de commissie, de vergunning voor 
de uitvoering van de werken schorsen of intrekken. De beslissing tot intrekking of schorsing omvat een aanzegging 
van acht dagen en wordt genomen met inachtneming van de rechten van de verdediging van de concessiehouder. Zij 
moet speciaal met redenen omkleed zijn en ter kennis van de concessiehouder worden gebracht. 

HOOFDSTUK IV. - Inhoud van de voorafgaande vergunning 

Art. 11. De voorschriften die zijn opgenomen in de vergunningen om werken uit te voeren, moeten het mogelijk ma-
ken tijdens de duur van de werken de mobiliteit van alle gebruikers en de netheid en de salubriteit van het openbaar 
domein te waarborgen. 
In de vergunningen moet de verplichting opgenomen worden om de volgende algemene regels in acht te nemen : 

1° de bouwplaats moet net en ordelijk gehouden worden; dit geldt zowel voor de omgeving, de afsluitingen en 
de schuttingen als voor het werkterrein zelf en de voertuigen en machines die er worden gebruikt; 
2° de bouwplaats, met inbegrip van de bijbehorende installaties, de hopen aarde en diverse producten, moet 
steeds afgezonderd worden van de ruimten voorbehouden voor het verkeer van personen en voertuigen; hiertoe 
moeten doorgangen worden aangelegd; 
3° voor de werkvoertuigen moet worden voorzien in parkeerplaatsen binnen de bouwplaats; buiten de bouw-
plaats mag niet geparkeerd worden; 
4° buiten de bouwplaats is geen enkele opslagplaats van materialen, graafspecie, aanvullingspecie of afval toe-
gelaten, behalve voor de levering van materialen; 
5° de bouwplaats moet worden beschermd tegen mogelijke beschadigingen en worden afgebakend door een af-
sluiting waarvan de regering de vereiste kenmerken bepaalt; 
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6° de bouwplaats moet steeds met verkeerstekens worden aangegeven overeenkomstig de regels betreffende 
het wegverkeer; de regering kan bijzondere voorschriften uitvaardigen betreffende de verzorgde staat van de 
signalisatie en de verlichting; 
7° de beplantingen en het stadsmeubilair binnen de bouwplaats en in de omgeving ervan moeten een adequate 
bescherming krijgen; zij moeten worden geïnventariseerd bij de vergunningsaanvraag, aangeduid op de plan-
nen die aan de beheerder van de openbare weg en aan de commissie worden gezonden, en opgenomen in de 
plaatsbeschrijving die voor de werken wordt opgesteld; 
8° de werken die in fasen kunnen worden uitgevoerd, moeten zo worden opgevat en georganiseerd dat zij op die 
manier kunnen worden uitgevoerd en dat de plaatsen kunnen worden hersteld na afloop van elke fase; 
9° de voorschriften in de vergunningen voor de uitvoering van de werken kunnen de concessiehouders ertoe 
verplichten bij de uitvoering van hun werken rekening te houden met de bestaande constructies op of onder de 
openbare weg en te voorzien in bijkomende aanpassingen die het mogelijk maken het opbreken van de openba-
re weg voor latere werken te vermijden. 
De regering kan, bij wege van besluit, uitzonderingen stellen op deze algemene regels en deze preciseren. Zij 
bepaalt de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de in het tweede lid, 9°, bedoelde werken verplicht wor-
den gesteld. 

HOOFDSTUK V. - Draagwijdte en uitvoering van de vergunning 

Art. 12. De vergunning voor de uitvoering van de werken houdt de toestemming in de bouwplaats te openen en de 
werken aan te vatten. 
De afgifte van de vergunning verleent de houder ervan geen vrijstelling van de andere vergunningen en toestemmin-
gen die door andere wetgevingen zijn vereist. 
De vergunning bepaalt het gebied van de bouwplaats, de duur van de werken, de periode van de uitvoering ervan, de 
voorschriften die van toepassing zijn op de bouwplaats en het bedrag van de borgtocht die de herstelling van de plaat-
sen moet waarborgen. 

Art. 13. Minstens acht dagen voor de aanvang van de werken of, bij dringende noodzaak, uiterlijk de dag waarop zij 
aanvangen, worden de omwonenden door de bouwheer, per omzendbrief en met affiches, ingelicht over de aard en de 
duur van de werken. 
De regering bepaalt de wijze waarop dat bericht wordt bekendgemaakt. 

Art. 14. Voor en na de werken wordt door een vertegenwoordiger van de beheerder van de openbare weg en door de 
beheerder van de bouwplaats gezamenlijk, op kosten van de bouwheer, een plaatsbeschrijving opgesteld. Bij het oor-
spronkelijk dossier met de vergunningsaanvraag wordt, na de werken, een kadastrale kaart van de ondergrond ge-
voegd die een verwerking door de computer toelaat waarop de plaats vermeld staat waar de kabels, leidingen en con-
structies bij de uitvoering van de werken gevonden werden, alsmede de plaatsbeschrijvingen voor en na de werken. 
De bouwplaats kan niet worden gesloten indien die kaart niet is verzonden. Indien de bouwheer ervan afziet een 
plaatsbeschrijving op te maken voor de uitvoering van de werken, wordt de oorspronkelijke staat geacht goed te zijn. 

Art. 15. De beheerder van de openbare weg kan de bouwplaats in goede staat laten herstellen door de bouwheer of 
dit zelf doen voor rekening van de laatstgenoemde. 

Art. 16. Het in goede staat herstellen van de bouwplaats is onderworpen aan de volgende regels : 

1. de duur van de herstellingsfase moet begrepen zijn in de totale duur van de werken; 
2. de herstelling moet de bestemming(en) van de openbare weg in acht nemen, alsmede de daaruit voortvloei-
ende behoeften; zij wordt uitgevoerd met materialen van dezelfde soort als die welke oorspronkelijk gebruikt 
werden; 
3. de herstelling na de in fasen uitgevoerde werken moet gebeuren telkens als een fase voltooid is; 
4. de installaties, de machines, het materiaal en het afval van de bouwplaats moeten uiterlijk op de voor de 
voltooiing van de werken vastgestelde datum verwijderd zijn; 
5. de herstelling houdt de herstelling of de vervanging in van de beschadigde beplantingen, verkeerstekens en 
elementen van het stadsmeubilair; 
6. na de herstelling moet de bouwheer de definitieve herstellingswerken twee jaar lang waarborgen vanaf de 
datum van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering. 

Art. 17. Voor ieder deel van de werken en na de opstelling van de plaatsbeschrijving na beëindiging van de werken, 
wordt door de beheerder van de openbare weg of zijn gemachtigde een verklaring van voltooiing van de werken opge-
steld en aan de commissie gezonden. 

Art. 18. De beheerder van de openbare weg is ertoe gemachtigd : 
ofwel, aan de bouwheer kwijting te geven en de borgtocht terug te betalen; 
ofwel, het bedrag van de boete vast te stellen en de uitvoering van bijkomende werken op kosten van de bouwheer te 
bevelen om de plaatsen opnieuw in overeenstemming te brengen met de voorschriften van de uitvoeringsvergunning. 
De borgtocht mag pas worden terugbetaald na volledige betaling van de eventuele administratieve boetes. 
De beheerder van de openbare weg licht de commissie in over zijn beslissing. 
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HOOFDSTUK VI. - Borgtocht 

Art. 19. Geen enkel werk mag worden uitgevoerd zonder dat, vooraf, bij de kas een borgtocht is gestort ten bate van 
de beheerder van de openbare weg. Die borgtocht moet niet worden gesteld wanneer de bouwheer de beheerder is van 
de openbare weg waaraan de werken worden uitgevoerd of wanneer de bouwheer de werken laat uitvoeren voor reke-
ning van deze laatste. 

Art. 20. De borgtocht wordt gestort door de bouwheer en wordt vastgesteld door de beheerder van de openbare weg, 
met inachtneming van de door de regering bepaalde regels. 
De rente die de borgtocht opbrengt, wordt eraan toegevoegd. De borgtocht en de rente worden aan de borg terugbe-
taald wanneer door de beheerder van de openbare weg daarvan kwijting gegeven is, overeenkomstig artikel 18. Die 
kwijting mag pas gegeven worden na betaling van de administratieve boetes uitgesproken met toepassing van artikel 
22. 
De vergunning wordt pas afgegeven nadat de bouwheer heeft aangetoond dat hij de borgtocht heeft betaald. 
De overheid die de vergunning heeft afgegeven, wijzigt het bedrag van de borgtocht tijdens de uitvoering van de wer-
ken wanneer de evolutie van de prijs van de herstelling dit rechtvaardigt. 

HOOFDSTUK VII. - Controle en strafbepalingen 

Art. 21. Tijdens de uitvoering van de werken kan de beheerder van de openbare weg, indien daartoe grond bestaat, 
een vaststelling van gebrekkige uitvoering opmaken en in dat geval eisen dat de plaats onmiddellijk in goede staat 
wordt hersteld en tegelijk een administratieve boete opleggen. De vaststelling wordt overgezonden aan de commissie. 

Art. 22. Met een administratieve boete van 25,00 euro tot 25.000,00 euro wordt gestraft, hij die de bepalingen van 
deze ordonnantie overtreedt. 
Het bedrag van de boete en de betalingstermijn worden bij besluit van de regering bepaald op grond van de aard van 
de overtreding. 
Het Gewest en de gemeente innen het bedrag van de boetes voor de overtredingen begaan op de openbare wegen 
waarvan zij respectievelijk de beheerder zijn. 
Het bedrag van de door het Gewest geïnde boetes wordt aangewend voor het « fonds voor uitrusting en verplaatsin-
gen », opgericht bij de ordonnantie van 12 december l991 houdende oprichting van begrotingsfondsen. 

Art. 23. Onverminderd de taken die de andere officieren van de gerechtelijke politie dienen uit te voeren, wordt het 
toezicht op de uitvoering van de hoofdstukken II, IV en V van deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten uitgeoe-
fend door de ambtenaren en personeelsleden die daarvoor door de regering zijn aangesteld. 
Te dien einde hebben zij de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie en worden zij onder het toezicht van 
de procureur-generaal bij het Hof van Beroep geplaatst, onverminderd hun ondergeschiktheid aan hun meerderen bij 
de administratie. 
Zij dienen voor de rechtbank van eerste aanleg van hun woonplaats de volgende eed af te leggen : « Ik zweer trouw 
aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en de wetten van het Belgische volk ». De hoofdgriffier zal zijn 
ambtgenoten in de rechtbanken van eerste aanleg, die gelegen zijn in het rechtsgebied waarbinnen de ambtenaar of 
het personeelslid zijn functies moet uitoefenen, een afschrift van de opdracht en van de akte van eedaflegging bezor-
gen. 
Die ambtenaren en personeelsleden mogen tijdens de uitoefening van hun taak : 

1. op ieder uur van de dag of de nacht de bouwplaats betreden; 
2. alle onderzoeken, controles en enquêtes uitvoeren, alsmede alle inlichtingen inwinnen die zij noodzakelijk ach-
ten om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van de ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten werkelijk in 
acht worden genomen, en inzonderheid : 

a) ongeacht welke persoon ondervragen over ongeacht welk feit waarvan de kennis nuttig is voor de uitoefening 
van het toezicht; 
b) ter plaatse, alle documenten, stukken of titels laten voorleggen, die nuttig zijn voor de uitvoering van hun 
opdracht, of ze opzoeken, er een fotokopie of andere kopie van nemen, of ze tegen ontvangstbewijs meenemen; 

3. in geval van overtreding, een bouwplaats verzegelen, verslag opmaken voor de commissie of de beheerder van 
de openbare weg en proces-verbaal opstellen dat bewijskrachtig is tot bewijs van het tegendeel; een kopie van het 
proces-verbaal dient, op straffe van nietigheid, ter kennis van de overtreder te worden gebracht binnen veertien 
dagen na de vaststelling van de overtreding; 
4° binnen de perken van hun functie, de bijstand vorderen van de gemeentepolitie of de rijkswacht. 

Art. 24. In geval van schending van de bepalingen van de hoofdstukken II, IV en V kan de beheerder van de openba-
re weg doen overgaan tot de uitvoering van de werken die hij voor de vakkundige herstelling van de openbare weg 
noodzakelijk acht, door de nodige bedragen ambtshalve af te houden van de borgtocht. 
Indien het bedrag van de borgtocht ontoereikend is, verhaalt de beheerder van de openbare weg, zo nodig bij dwang-
bevel, de gemaakte extra kosten op de concessiehouder. 
Art. 25.  

§ 1. Indien het bedrag van de boete niet betaald is binnen de gestelde termijn, wordt een dwangbevel uitgevaar-
digd door de ambtenaar die door de regering met de inning belast is. 
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§ 2. De kennisgeving van dat bevelschrift geschiedt bij een ter post aangetekende brief. De afgifte van die brief op 
het postkantoor geldt als kennisgeving vanaf de volgende dag. 
§ 3. De in § 2 bedoelde kennisgeving : 

1. stuit de verjaring van de administratieve boetes en toebehoren; 
2. maakt de in paragraaf 6 bepaalde wettelijke hypothecaire inschrijving mogelijk; 
3. biedt de schuldenaar de mogelijkheid verzet te doen tegen de uitvoering van het dwangbevel, volgens de in 
paragraaf 9 bepaalde regels; 
4. doet de moratoire rente lopen tegen de burgerlijke wettelijke rentevoet, rekening houdend met de geldende 
regels terzake. 

§ 4. Na de in paragraaf 2 bedoelde kennisgeving kan de met de inning van de boete belaste ambtenaar, bij een ter 
post aangetekende brief, uitvoerend beslag ter handen leggen aan de bewaarder of de schuldenaar, op de bedragen 
en effecten die deze laatste verschuldigd is of moet terugbetalen, aan de schuldenaar van de boete. 
Het beslag wordt aan de schuldenaar eveneens aangezegd bij een ter post aangetekende brief. 
Het beslag wordt van kracht vanaf de overhandiging van die brief aan de geadresseerde. De procedure van het 
beslag verloopt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1539 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. 
§ 5. Teneinde de betaling van de boetes en hun toebehoren te waarborgen, heeft het Gewest een algemeen voor-
recht op alle roerende goederen van de schuldenaar, met uitzondering van de zeeschepen en binnenschepen, als-
mede een wettelijke hypotheek op de goederen van de schuldenaar, die daarvan het voorwerp kunnen zijn en die 
in België gelegen zijn. 
§ 6. Het in paragraaf 5 bedoelde voorrecht komt in rang onmiddellijk na de voorrechten vermeld in de artikelen 19 
en 20 van de wet van 16 december 1851 en in artikel 23 van boek Il van het Wetboek van Koophandel. 
§ 7. De rang van de wettelijke hypotheek wordt bepaald door de datum waarop de hypothecaire inschrijving is ge-
daan krachtens het uitvoerbaar gemaakte dwangbevel dat aan de schuldenaar is aangezegd of betekend overeen-
komstig paragraaf 2.  
§ 8. De hypotheek wordt ingeschreven op verzoek van de ambtenaar die daartoe door de regering gemachtigd is. 
De inschrijving gebeurt, niettegenstaande verzet, betwisting of beroep, op voorlegging van een kopie van het 
dwangbevel die door de ambtenaar voor eensluidend verklaard is en die de aanzegging of de berekening vermeldt. 
§ 9. De uitvoering van het dwangbevel kan enkel worden onderbroken door met redenen omkleed verzet van de 
schuldenaar, met dagvaarding die bij exploot aan het Gewest moet worden betekend. 
De vordering wordt ingesteld bij de rechtbank van Brussel. 
§ 10. Een rente van 1 pct. per maand is van rechtswege verschuldigd indien de boete niet binnen de gestelde ter-
mijn betaald is. 
De rente wordt iedere maand berekend op het totale bedrag van de verschuldigde vergoeding en naar het lager 
tiental afgerond. 

Art. 26. De personen die zich verenigen om de werken op, onder of boven de openbare weg uit te voeren, zijn hoofde-
lijk aansprakelijk voor de betaling van de administratieve boetes en de kosten van de ambtshalve uitgevoerde her-
stelling. 

 
HOOFDSTUK VIII. - Kadaster van de ondergrond 

Art. 27. De regering heeft de controle over de opmaak en onderhoud van het kadaster van de ondergrond van de 
openbare wegen en werkt het bij. 
Zij stelt, bij wege van besluit, het model op dat door iedere concessiehouder, voor elk project van werken op de open-
bare weg, uitsluitend moet worden gebruikt voor de opneming van de werken in het kadaster van de ondergrond. 
De bouwheer is verplicht aan de commissie, aan de beheerder van de openbare weg en aan de regering of aan de ge-
meente, indien zij geen beheerder van de openbare weg zijn, een vergelijkingsplan van zijn werk te overhandigen, 
opgemaakt op het in het tweede lid bedoelde plan. 

 
HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen 

Art. 28. De werken bedoeld in artikel 3 die ten minste 120 dagen na de inwerkingtreding van de ordonnantie zijn 
aangevat, vallen niet onder de toepassing van deze ordonnantie met uitzondering van de verplichtingen gesteld in de 
artikelen 6 en 25. 

Art. 29. Artikel 2, 3°, van hoofdstuk II van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begro-
tingsfondsen, waarbij een Fonds voor uitrusting en verplaatsingen wordt opgericht, wordt gewijzigd als volgt : « De 
middelen van het fonds worden aangewend voor : (er wordt een 8e streepje toegevoegd) - de kosten veroorzaakt door 
de coördinatie van de werven en het toezicht op het in goede staat houden ervan ». 

Art. 30. Deze ordonnantie treedt in werking op de dag die bij besluit van de Regering is vastgesteld en uiterlijk de 
eerste dag van de derde maand volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. 
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Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. 
Brussel, 5 maart 1998.  

 
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegen-
heid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, 
Ch. PICQUE 
De Minister belast met Economie, Financiën, Begroting, 
Energie en Externe Betrekkingen, 
J. CHABERT 
De Minister belast met Ruimtelijke Ordening, 
Openbare Werken en Vervoer, 
H. HASQUIN 
De Minister belast met Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek Brandbestrijding en 
Dringende Medische Hulp, 
R. GRIJP 
De Minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid, 
D. GOSUIN 
 
(1) Gewone zitting 1997-1998 : 
Documenten van de Raad : A-216/1. Ontwerp van ordonnantie. 
Gewone zitting 1997-1998 : 
A-216/2 Verslag. - A-216/3 Amendementen na verslag. 
Volledig verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 30 januari 1998.  
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6.3. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de coördinatie en de organisatie van 
de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -  16 JULI 1998. 
 
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
Gelet op de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de 
organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op de artikelen 
3, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 24 en 27; 
Gelet op de dringende noodzaak gemotiveerd door de huidige planning en de programma's van de werken van de ko-
mende maanden, door de toename van het aantal nieuwe concessiehouders - uitvoerders van telefoniewerken, de 
regelmatige problemen die zich voordoen op het gebied van de mobiliteit en door de inwerkingtreding van de ordon-
nantie die is gepland binnen 3 maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig arti-
kel 30; 
Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 29 juni 1998; 
Op de voordracht van de Minister belast met Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw en van de Staatssecretaris belast 
met Openbare Werken, 

 
Besluit : 

 
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
- ordonnantie : de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie 
en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
- bevoegde overheid : de dienst Infrastructuur van de Gewestwegen - B1 van het Bestuur Uitrusting en Vervoer van 
het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wanneer het de beheerder is van de openbare weg; het college 
van burgemeester en schepenen wanneer de gemeente beheerder is van de openbare weg; 
- ingenomen terrein : de feitelijke begrenzing van de bouwplaats aangegeven door afsluitingen of door enig ander her-
kenningsteken. 

Art. 2. De in artikel 3, 2e lid van de ordonnantie bedoelde lijst van de openbare wegen is bepaald in de bijlage 1 bij 
dit besluit. 

Art. 3. De in artikel 6, 1e lid van de ordonnantie bedoelde werken zijn de volgende : 
1° het opbreken van stoepen of parkeerzones dat noodzakelijk is voor het leggen of onderhouden van de aftak-
leidingen naar aanliggende eigendommen om ze in de omgeving ervan op de bestaande netten aan te sluiten;  
2° iedere plaatselijke ingreep op de openbare weg met betrekking tot aftakdozen voor de elektriciteit, trekput-
ten voor kabels van de telecommunicatie en kabeltelevisie, gas-of waterafsluiters, inspectieputten, straatkol-
ken en andere voorzieningen of lichte installaties van hetzelfde type;  
3° het leggen van kabels in de bestaande kokers. 

Art. 4. Iedere concessiehouder die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken op de openba-
re weg kan uitvoeren welke aan voorafgaande vergunning en coördinatie onderworpen zijn, is verplicht zich uiterlijk 
de 75e dag na de inwerkingtreding van de ordonnantie aan de Coördinatiecommissie bekend te maken. Elke nieuwe 
concessiehouder is verplicht zich bekend te maken binnen 30 dagen nadat hij met toepassing van een wet of een or-
donnantie een gebruiksrecht van het openbaar domein verkregen heeft. 
Elke concessiehouder die over een planning van zijn werken beschikt, is verplicht die onverwijld aan de Coördinatie-
commissie over te maken. 

Art. 5. Het in artikel 9, §1, 1e lid van de ordonnantie bedoelde dossier van de vergunningsaanvraag omvat de volgen-
de gegevens : 

1° de naam, het adres en telefoonnummer van de vergunningsaanvrager en van zijn contactpersoon; 
2° een korte beschrijving van het doel van de aanvraag, alsmede de lengte en breedte in meter, of de opper-
vlakte in m2 van het ingenomen terrein dat voor de uitvoering van de werken noodzakelijk is; 
3° het type van de geplande werken (nieuwe installatie, uitbreiding, vervanging en/of onderhoud van een be-
staande installatie, koppeling, aftakking, verwijdering of andere werken); 
4° het kenmerk van de vergunningen die door de diensten van de beheerder van de openbare weg eventueel 
reeds aan de vergunningsaanvrager afgegeven zijn voor de bestaande installaties op het vak van de openbare 
weg waaraan de werken worden uitgevoerd; 
5° de nummers, data en kentekens van de bij de aanvraag gevoegde plannen en het kenmerk van alle andere 
documenten die deel uitmaken van het aanvraagdossier; 
6° de vermelding van de eventuele invoering van de werken in de gecentraliseerde databank van de plannin-
gen van de werken; 
7° de vermelding van de vergunningen die bij andere administratieve overheden zijn aangevraagd voor dezelf-
de werken en van de voorwaarden die zij opleggen; 
8° de geplande aanvangsdatum van de werken en de raming van hun duur; 



9° een naar behoren ingevuld en ondertekend coördinatieattest, opgesteld overeenkomstig het model dat als 
bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. 

Bovendien worden de volgende documenten bij het aanvraagdossier gevoegd : 
1° een situatietekening op 1/10.000;  
2° een plattegrond van de werken getekend op een minimumschaal van 1/500. 

1. Dat plan moet : 
a) een duidelijke legende vermelden; 
b) minstens de volgende gegevens vermelden : 

- de namen van de openbare wegen; 
- de huisnummers; 
- de afbakening van de stoepen, de parkeergelegenheden, de bermen, de verkeerseilanden en de fiets-
paden of -stroken;  
- de installaties van het openbaar vervoer; 

c) bovendien vermelden of de werken invloed hebben op : 
- de driekleurige verkeerslichtinstallatie; 
- de bomen; 
- de ondergrondse kunstwerken; 
- de openbare verlichting; 
- het stadsmeubilair. 

2. Op het plan moet exact aangeduid staan waar de werken worden uitgevoerd. Dwarsdoorsneden op een mini-
mumschaal van 1/100 maken mogelijk op het plan de ligging te bepalen van de te bouwen constructies en, meer 
bepaald, van de kabels en leidingen in normaalprofiel, alsmede daar waar bomen staan, waar de M.I.V.B.-
sporen liggen en in de omgeving van de kunstwerken. 
3° Wat betreft kabels en leidingen, een beschrijvende nota met vermelding van : 

- de aard van de kabels en leidingen, alsmede van hun afmetingen; 
- de samenstelling en de afmetingen van de kokers en andere beschermingsinrichtingen; 
- de uit te voeren plaatselijke werken (inspectieputten, enz...); 
- het al dan niet demonteren van de bestaande, buiten dienst gestelde installaties en van de redenen waar-
om zij eventueel niet worden gedemonteerd; 
- de voor de uitvoering van de werken voorgestelde technieken. 

Art. 6. Het dossier van de vergunningsaanvraag en al de documenten waaruit het is samengesteld, moeten in vier-
voud worden ingediend bij de bevoegde overheid. Het dossier kan worden ingediend bij de bevoegde overheid. Er 
wordt onmiddellijk een attest van indiening afgegeven. De aanvraag kan aan de bevoegde overheid ook worden ge-
richt met een ter post aangetekende zending. 

Art. 7. Wanneer het dossier volledig is overeenkomstig artikel 5 van dit besluit wordt door de bevoegde overheid aan 
de bouwheer een ontvangstbevestiging afgegeven binnen dertig dagen na de ontvangst van de aanvraag. De aan-
vraag wordt dan geacht te zijn ingediend op de dag van de indiening van het dossier.  
In geval van een onvolledig dossier zal de bevoegde overheid de aanvrager daarover schriftelijk in kennis stellen bin-
nen dezelfde termijn, met vermelding van de ontbrekende of onvolledige documenten of inlichtingen. De aanvrager 
wordt verzocht zijn dossier te vervolledigen. De bevoegde overheid geeft de ontvangstbevestiging af binnen vijftien 
dagen na ontvangst van de documenten en inlichtingen die toelaten het dossier als volledig te beschouwen. De aan-
vraag wordt dan geacht te zijn ingediend de dag waarop de aanvullende documenten en inlichtingen zijn ingediend. 
Wordt binnen die termijn van dertig dagen geen ontvangstbevestiging afgegeven of niet medegedeeld dat het dossier 
onvolledig is, dan wordt de ontvangstbevestiging geacht te zijn afgegeven op de eenendertigste dag na de indiening 
van het aanvraagdossier. De aanvraag wordt dan geacht te zijn ingediend op de dag van de indiening van het dos-
sier. 

Art. 8. De in artikel 11 van de ordonnantie vastgestelde algemene regels voor de goede verzorging van de bouwplaats 
worden nauwkeuriger bepaald als volgt : 

1° de bouwplaatsen en de bijbehorende installaties voor de uitvoering van de werken worden permanent afgezon-
derd van de voor het personen- en voertuigenverkeer gereserveerde ruimten door vaste afsluitingen waarvan de 
modellen en de gebruiksvoorschriften beschreven staan in de bijlage 3 bij dit besluit en die hier en daar onderbro-
ken worden en vervangen door een niet aaneensluitende en losse afsluiting op de volgende speciale punten : 

- zones waar het door de bouwplaats ingenomen terrein van zodanige aard is dat een vaste afsluiting de 
normale uitvoering van de werken verhindert; 
- de inritten en uitritten van de machines; 

2° de bouwplaatsmachines en -voertuigen zijn goed onderhouden, proper en zien er verzorgd uit; bij de besturing 
ervan worden de beplantingen en het stadsmeubilair ontzien en wordt vermeden dat personen, gevels en voorge-
vels worden bespat; 
3° op de bouwplaatsmachines en -voertuigen van de ondernemingen die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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gegunde overheids-opdrachten uitvoeren, wordt een door de bevoegde dienst geleverde zelfklever aangebracht 
met de vermelding « Werken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Chantiers de la Région de Bruxelles-
Capitale »; 

4° onverminderd de federale bevoegdheden inzake de bescherming van de arbeiders, worden de bouwplaatsinstal-
laties voor het personeel kraaknet gehouden door onmiddellijk aanplakbiljetten te doen verwijderen, door de 
noodzakelijke regelmatige schoonmaakbeurten en door ze te herschilderen; 

5° de vlekken die door de activiteiten op de bouwplaats zouden achtergelaten zijn op de verharding van de open-
bare weg worden onmiddellijk verwijderd; 

6° de stammen en wortels van de bomen die zich bevinden op het terrein van de bouwplaats of in de onmiddellijke 
omgeving ervan worden vooraf volledig beschermd tot op de hoogte en over de oppervlakte die noodzakelijk zijn; 
de beschermingsvoorzieningen worden in gele en blauwe kleur geverfd in harmonie met de afsluiting van de 
bouwplaats; die voorzieningen staan beschreven in de bijlage 4 bij dit besluit. 

Art. 9. De beheerder van de openbare weg mag de uitvoeringstermijn van de werken bepaald in de in artikel 3 van 
de ordonnantie bedoelde vergunning verlengen of wijzigen door een beslissing genomen op grond van omstandighe-
den die niet te voorzien waren of een toestand van overmacht vormen. 
De bevoegde overheid brengt de Coördinatiecommissie onmiddellijk op de hoogte van die verlenging of wijziging. 

Art. 10. Het in artikel 13 van de ordonnantie bedoelde bericht aan de aanwonenden voldoet aan de volgende modali-
teiten : 

1° Voordat de werken aanvangen, wordt door de bouwheer en op zijn kosten een in het Frans en het Nederlands 
opgestelde omzendbrief verspreid die alle aanwonenden in de brievenbus krijgen; die folder vermeldt, enerzijds, 
de reden en het belang van de werken, de omvang, aard en duur ervan en, anderzijds, de naam, het adres en tele-
foonnummer van de bouwheer en van de ondernemingen die met de uitvoering van de werken belast zijn; 

2° binnen de omtrek van de bouwplaats worden informatieaffiches aangeplakt die door de bouwheer en op zijn 
kosten worden opgesteld overeenkomstig het model en de voorschriften van de bijlage 5 bij dit besluit, wanneer de 
werken langer duren dan vijftien dagen. 

Art. 11. De plaatsbeschrijving wordt vóór en na de werken, in tweevoud opgesteld overeenkomstig artikel 14 van de 
ordonnantie. Bij ontstentenis van andersluidende vermelding wordt de plaats geacht in goede staat te zijn.  
De plaatsbeschrijving omvat de volgende gegevens : 

1° de naam, voornaam en hoedanigheid van de natuurlijke personen die bij de opstelling van de plaatsbeschrij-
ving aanwezig zijn; 
2° de datum en het uur waarop de plaatsbeschrijving is opgesteld; 
3° een plan van het terrein dat het voorwerp is van de plaatsbeschrijving met vermelding van de nummers en de 
gezichtshoeken van de foto's die eventueel door één van de twee partijen zijn gevraagd; 
4° de door één van de partijen gevraagde vermeldingen; 
5° de handtekening onderaan elke bladzijde van de plaatsbeschrijving van de in punt 1° bedoelde natuurlijke per-
sonen. 

Art. 12. De overeenkomstig artikel 17 van de ordonnantie opgestelde verklaring van voltooiing van de werken omvat 
de volgende gegevens : 

1° een kopie van de eventueel vóór de aanvatting van de werken opgestelde plaatsbeschrijving en van de na de 
werken opgestelde plaatsbeschrijving; 
2° een kopie van de kadastrale kaart van de ondergrond; 
3° de voltooiingsdatum van de werken of van de fase ervan, naargelang het geval;  
4° het terrein en de aard van de werken waarop de verklaring van voltooiing betrekking heeft; 
5° de identiteit van de bouwheer, van de aannemers die eventueel voor zijn rekening gewerkt hebben en van de 
beheerder van de openbare weg. 

Art. 13. Voor de uitvoering van de bijkomende werken die door de beheerder van de openbare weg zijn bevolen over-
eenkomstig artikel 18, 1e lid van de ordonnantie, worden dezelfde regels in acht genomen als die welke gelden voor 
de met toepassing van artikel 3 van de ordonnantie vergunde werken. 

Art. 14.  

§ 1. Indien de in artikel 2 van de ordonnantie bedoelde bouwheer werken doet uitvoeren zonder de in artikel 3 van de 
ordonnantie bepaalde verplichting tot voorafgaande coördinatie en vergunning in acht te nemen, of zonder de ver-
plichting na te leven vooraf een borgtocht te stellen of de borgtocht aan te vullen ter voldoening aan artikel 19 van de 
ordonnantie, kan de beheerder van de betrokken openbare weg een administratieve boete opleggen van 125,00 euro 
per vierkante meter van het door de betwiste werken ingenomen terrein met een maximumbedrag van 25.000,00 
euro. 
Dat geldt ook voor de werken die worden uitgevoerd zonder artikel 6, 2e lid van de ordonnantie in acht te nemen. 



§ 2. Indien de houder van een voorafgaande vergunning artikel 11, 12, 3e lid, 13 en 16 van de ordonnantie of de ande-
re voorwaarden van zijn vergunning niet in acht neemt, kan de beheerder van de betrokken openbare weg een admi-
nistratieve boete opleggen die niet meer dan 12.500,00 euro mag bedragen. 
Dat geldt ook in geval van gebrekkige uitvoering van de bijkomende werken opgelegd overeenkomstig artikelen 18, 
1e lid van de ordonnantie of van de werken om de plaats in haar oorspronkelijke staat te herstellen, met toepassing 
van artikel 21 van de ordonnantie. 

§ 3. Indien de bouwheer weigert de in artikel 14 van de ordonnantie bedoelde plaatsbeschrijving na de werken te la-
ten opstellen, kan de beheerder van de betrokken openbare weg een administratieve boete van 250,00 euro per weige-
ring opleggen. 

§ 4. De in de paragrafen 1 tot 3 bedoelde administratieve boeten moeten worden betaald binnen een termijn van drie 
maanden te rekenen vanaf de dag van de betekening van de beslissing waarbij de administratieve boete wordt opge-
legd. De administratieve boete wordt betaald door storting of overschrijving op de rekening van de beheerder van de 
betrokken openbare weg door gebruik te maken van de formulieren welke gevoegd zijn bij de beslissing die de boete 
oplegt. 

Art. 15. Bij het in artikel 27 van de ordonnantie bedoelde kadaster van de ondergrond moeten de volgende gegevens 
worden gevoegd : 
1° een plan op de minimumschaal van 1/200 waarop de aard en de afmetingen vermeld staan van de kabels, leidin-
gen, kokers en plaatselijke constructies die in het kader van de werken zijn gelegd of gebouwd; dat plan moet moge-
lijk maken de ligging ervan te bepalen ten opzichte van vaste punten (bijvoorbeeld de gevels van de in de buurt van 
de bouwplaats gelegen gebouwen); 
2° één of meer dwarsdoorsneden op de minimumschaal van 1/100 waarop de aard en de afmetingen vermeld staan 
van de kabels, leidingen, kokers en plaatselijke constructies die in het kader van de werken zijn gelegd of gebouwd; 
elke doorsnede moet mogelijk maken te bepalen op welke diepte zij gelegen zijn ten opzichte van het niveau van de 
openbare weg; 
3° het plan en de dwarsdoorsnede(n) bedoeld in de punten 1° en 2° vermelden eveneens de plaatsaanwijzingen van de 
kabels, leidingen, kokers en andere constructies die tijdens de uitvoering van de werken worden aangetroffen; 
4° een standaardkaart die overeenstemt met de bijlage 6 bij dit besluit. 

Art. 16. 

§ 1. Het bedrag van de door iedere bouwheer te stellen borgtocht overeenkomstig artikel 20 van de ordonnantie wordt 
bepaald op basis van de totale oppervlakte, uitgedrukt in vierkante meter, van de ingenomen terreinen die noodzake-
lijk zijn voor de uitvoering van al de werken van de bouwheer welke met toepassing van artikel 3 van de ordonnantie 
aan voorafgaande coördinatie en vergunning onderworpen zijn. 

§ 2. Dat bedrag is vastgesteld op 3,10 euro/m2. Elke sleuf wordt geacht minstens 1 meter breed te zijn. Het gecumu-
leerde totaal van de door eenzelfde bouwheer betaalde borgtochten wordt beperkt tot een maximumbedrag van 
125.000 euro.  
De interesten opgebracht door de sommen die in de Deposito- en Consignatiekas zijn gestort worden automatisch toe-
gevoegd aan het geconsigneerde bedrag ter compensatie van de geldontwaarding. 
De borgtocht is slechts opvorderbaar voor zover het gecumuleerde totaal van de verschuldigde borgtochten 125,00 
euro overschrijdt. 

§ 3. Op grond van de voorafgaande vergunningen afgeleverd door elke beheerder van de openbare weg, houdt de Co-
ordinatiecommissie voor elke bouwheer permanent de berekening bij van het totale aantal vierkante meters vermeld 
in de dossiers van vergunningsaanvragen die hij heeft ingediend.  

§ 4. Het is de taak van elke bouwheer te voorzien in het bedrag van de borgtocht en het zo nodig aan te vullen opdat 
het zou overeenstemmen met de in paragraaf 2 van dit artikel bedoelde bedragen. Dat bedrag moet door hem worden 
gestort op de rekening die door al de beheerders van de openbare weg samen, op zijn naam, bij de Deposito- en Con-
signatiekas is geopend. 

§ 5. De bouwheer vult het bedrag van zijn borgtocht aan ofwel wanneer de toename van het totale aantal vierkante 
meters met toepassing van paragraaf 2 van dit artikel een verhoging van het bedrag van de borgtocht tot gevolg 
heeft, ofwel wanneer een beheerder van de openbare weg een beroep gedaan heeft op de borgtocht. In dat geval zal de 
borgtocht binnen acht werkdagen nadat er gebruik van gemaakt werd, worden aangevuld zodat zij opnieuw evenveel 
bedraagt als vóór de gebruikmaking ervan. Indien zij niet wordt aangevuld, kan de in artikel 3 van de ordonnantie 
bedoelde voorafgaande vergunning worden ingetrokken door de beheerder van de openbare weg die op de borgtocht 
een beroep gedaan heeft, met inachtneming van artikel 10 van de ordonnantie. 

§ 6. De door de beheerder van de openbare weg afgegeven voorafgaande vergunning vermeldt het bedrag van de borg-
tocht die de bouwheer moet stellen om aan de voorschriften van paragraaf 2 van dit artikel te voldoen. Dit bedrag 
wordt aan de Coördinatiecommissie medegedeeld. 
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§ 7. Iedere beheerder van de openbare weg zendt aan de bouwheer en aan de Coördinatiecommissie een kopie van de 
overeenkomstig artikel 18 van de ordonnantie gegeven kwitantie. Na ontvangst van die kopie is de bouwheer ge-
machtigd aan de Deposito- en Consignatiekas terugbetaling te vragen van het surplus aan borgtocht indien het aan-
tal vierkante meters waarvoor kwitantie is gegeven een vermindering tot gevolg heeft van het bedrag van de borg-
tocht zoals dat op basis van de criteria van paragraaf 2 van dit artikel werd berekend. 

§ 8. Hoe dan ook kan de in de vorige paragraaf bedoelde kwitantie pas worden gegeven na het verstrijken van de in 
artikel 16, 6° van de ordonnantie bepaalde waarborgperiode van 2 jaar. 

Art. 17. Met toepassing van artikel 24 kan de bevoegde overheid voor elke bouwplaats ambtshalve de noodzakelijke 
sommen afhouden van het door de bouwheer gestorte totale bedrag aan borgtochten. 
Om een beroep te kunnen doen op de borgtocht, zoals bepaald in artikel 24 van de ordonnantie, moet vooraf door de 
beheerder van de openbare weg een vaststelling van gebrekkige uitvoering van de werken worden opgesteld die hij 
met een ter post aangetekende brief naar de bouwheer dient te sturen. Die brief omvat de aanmaning te doen over-
gaan tot de werken om de bouwplaats in overeenstemming te brengen met de eisen van goede uitvoering binnen een 
termijn bepaald op basis van de dringende aard ervan.  
Indien de werken niet binnen die termijn zijn uitgevoerd, kan de beheerder van de openbare weg zonder verdere for-
maliteiten uit de door de bouwheer van de betrokken werken gestelde borgtocht het bedrag halen dat voor de vak-
kundige herstelling van de openbare weg noodzakelijk is. 
De Coördinatiecommissie moet worden ingelicht over de gevallen waarin dit artikel is toegepast. 
 
Brussel, 16 juli 1998. 
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : 
De Minister-Voorzitter, 
Ch. PICQUE 
De Minister van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, 
H. HASQUIN 
De Staatssecretaris voor Openbare Werken, 
E. ANDRE 
 
Bijlage 1 
Llijst van de openbare wegen 
 
Aarlenstraat 
Aarschotstraat 
Abdijstraat 
Abdissenstraat 
Abelenlaan 
Albert I-square 
Albertlaan 
Albertplein 
Allardstraat, (Victor -) 
Anderlechtsepoort 
Anspachlaan 
Antwerpselaan 
Antwerpsepoort 
Archimedesstraat 
Atomiumlaan 
Auberlaan 
Aumalestraat 
Azalealaan 
Baecklaan, (Joseph -) 
Barastraat 
Barthelemylaan 
Bastenakenplaats 
Beaulieulaan 
Beeckmansstraat, (François -) 
Belgicalaan 
Belliardstraat 
Bergensesteenweg 
Berlaimontlaan 
Bertrandlaan, (Louis -) 
Besmelaan 
Birminghamstraat 
Bischoffsheimlaan 



Bizetplein 
Blijde Inkomstlaan 
Bockstaellaan, (Emile -) 
Bolivarlaan, (Simon -) 
Bolwerklaan 
Bonaventurestraat 
Bonneelsstraat 
Boondaalsesteenweg 
Bordetlaan, (Jules -) 
Bossaertlaan, (Em. -) 
Bosstraat 
Boudewijnlaan 
Brabançonnelaan 
Brabantstraat 
Bracopslaan 
Brand Whitlocklaan 
Brellaan 
Briandlaan, (Aristide -) 
Briljantstraat 
Britse Tweedelegerlaan 
Broerenstraat, (Jules -) 
Brouwerijstraat 
Brugmannlaan 
Brussel - Bergen - Valenciennes (F) (E 19) 
Brussel - Boom - Antwerpen 
Brussel - Gent - Brugge - Oostende (E 40) 
Brussel - Luik - Aachen (D) (E 40) 
Brussel - Mechelen - Antwerpen - Breda (N) (N 19) 
Brussel - Namen - Aarlen - Luxembourg (L) (E 411) 
Brussel - Zaventem 
Brusselsesteenweg 
Buyllaan, (Adolphe -) 
Cambierlaan, (Ernest -) 
Carêmelaan, (Maurice -) 
Carpentierstraat, (Emile -) 
Carsoellaan, (Jean en Pierre -) 
Castrostraat, (Baron de -) 
Cavellstraat, (Edith -) 
Cesarlaan, (Julius -) 
Charleroisesteenweg 
Chaumontelstraat 
Chazallaan 
Churchill, (Rotonde Winston -) 
Churchilllaan, (Winston -)  
Cicerolaan 
Claessensstraat 
Cliquetplein, (René -) 
Cockxstraat, (Jules -) 
Cocqplein, (Fernand -) 
Coghenlaan 
Coninghamlaan, (Air Marshal -) 
Consciencelaan, (Hendrik -) 
Courtenslaan, (Frans -) 
Daillylaan 
Daillyplein 
De Bonnestraat 
de Broquevillelaan 
de Brouckèrelaan, (Louis -) 
Debrouxlaan, (H. -) 
de Cominesstraat 
Decuyperstraat, (Théodore -) 
Defacqzstraat 
Degreeflaan, (Guillaume -) 
De Greefsquare, (J.-B. -) 
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Dehouxlaan 
De Jacht (Kruispunt -) 
Delacroixstraat, (Léon -) 
Delleurlaan 
Demeerstraat, (Charles -) 
Demetskaai, (Ferdinand -) 
Demeylaan, (Gust. -) 
De Motlaan, (Emile -) 
Deschanellaan, (Paul -) 
de Selys-Longchamps (Kruispunt -) 
de Smet de Naeyerlaan 
de Troozsquare 
de Tyraslaan 
Diamantlaan 
Dieudonné Lefevrestraat 
Dikke Linde Complex 
Dikkebeuklaan 
Diksmuidelaan 
Dolezlaan 
Doverstraat 
Doyenstraat, (Nicolas -) 
Drie Bruggenstraat 
Drie Lindenstraat 
Ducpétiauxlaan 
Dumonplein 
Dumontplein, (Hermann -) 
Dumontlaan, (Albert -) 
Dunantlaan, (Henri -) 
Dupuislaan, (Sylvain -) 
Duraylaan, (Emile -) 
Eeuwfeestlaan 
Eiland Sint-Helenastraat 
Elsensesteenweg 
Epiceastraat 
Etterbeeksesteenweg 
Everestraat 
Faurélaan, (Gabriel -) 
Flageyplein, (Eugène -) 
Fonsnylaan 
Forte dei Marmisquare 
Fraiteurlaan, (Arnaud -) 
Franklinstraat 
Frankrijkstraat 
Frans Gasthuislaan 
Fricksquare, (Henri -) 
Frisonsquare, (Elsa -) 
Froissartstraat 
Galileelaan 
Galliërslaan 
Ganshorenstraat 
Gatti de Gamondstraat  
Gemeenschappenlaan 
Generaal de Gaullelaan 
Generaal de Longuevillelaan 
Generaal Jacqueslaan 
Generaal Meiserplein 
Generaal Wahislaan 
Gentsesteenweg 
Georginlaan, (Jacques -) 
Gerijstraat 
Geuzenplein 
Gilisquetlaan, (Charles -) 
Ginestestraat 
Globelaan 



Godshuizenlaan 
Goedefroylaan, (Pieter -) 
Goffinlaan, (Josse -) 
Graindorlaan, (Jules -) 
Grammelaan, (Zénobe -) 
Graystraat 
Grensstraat 
Gribaumontlaan, (Louis -) 
Groendreef 
Groeninckx - De Maylaan, (Maria -) 
Grondwetplein 
Grootveldlaan 
Grote Ringlaan 
Gulden Vlieslaan 
Gutenbergsquare 
Haachtsesteenweg 
Hallepoort 
Hallepoortlaan 
Hallestraat 
Havenlaan 
Heilig Hartlaan 
Henri Georgeslaan 
Henrystraat, (René -) 
Herbettelaan, (Maurice -) 
Herendal 
Hertogin van Brabantplaats 
Hertogsstraat 
Hertstraat 
Hinnisdaellaan 
Hogeschoollaan 
Horzelstraat 
Houba-de Strooperlaan 
Houtweg 
Houzeaulaan 
Humaniteitslaan 
Hunderenveld 
Hymanslaan, (Paul -) 
Idaliestraat 
IJzerlaan 
Indringingsweg 
Industrielaan 
Invalidenlaan 
Itterbeekselaan 
Jachtlaan 
Jacobsstraat, (Pierre Victor -) 
Jacqmainlaan, (Emile -) 
Jamarlaan 
Jamblinne de Meuxplein (de -) 
Jan Sobieskilaan 
Jansonplein, (Paul -) 
Jasparlaan, (Henri -) 
Jettelaan 
Jourdanplein 
Jubelfeestlaan 
Jupiterlaan 
Justus Lipsiusstraat 
Karel de Grotelaan 
Karreveldlaan 
Kazernenlaan 
Keizer Karellaan 
Keizerlaan 
Keizerin Charlottelaan 
Keizerinlaan 
Keltenlaan 
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Kennedylaan, (John -) 
Kerkstraat 
Kerselarenlaan 
Klein Eilandstraat 
Kleine Ring 
Kolonel Bourgstraat 
Kolonel Bremerplein 
Koloniale Veteranensquare 
Kommandant Lothairelaan 
Kongolaan 
Koning Albertlaan 
Koningin Maria-Hendrikalaan 
Koninginnelaan 
Koninginneplein 
Koningslaan 
Koningsplein 
Koningsstraat 
Koninklijk Parklaan 
Koolbrandersstraat 
Kortenberglaan 
Kraainemselaan 
Kroonlaan 
Kruidtuinlaan 
Kunstlaan 
Kwatrechtstraat 
Laarbeeklaan 
Laînésquare 
Lakenlaan 
Lambertlaan, (Théo -) 
Lambermonthelling 
Lambermontlaan 
Landsroemlaan 
Lebonlaan, (Gabriel-Emile -) 
Leemanslaan 
Leeuwoprit 
Leeuwstraat 
Lemonnierlaan, (Maurice -) 
Lenniksebaan 
Leonardplein 
Leopold I-straat 
Leopold II-laan 
Leopold II-square 
Leopold III-laan 
Lesbroussartstraat 
Leuvensesteenweg 
Levantstraat 
Liedtsplein 
Lindestraat 
Livingstonelaan 
Lloyd Georgelaan 
Louizalaan 
Louizarotonde 
Louizatunnel 
Luizenmolenlaan 
Luttrebruglaan 
Luxemburgstraat 
Ma Campagne (Kruispunt -) 
Maalbeekstraat 
Machtenslaan, (Edmond -) 
Madouplein 
Madouxlaan, (Alfred -) 
Madridlaan 
Mahatma Gandhilaan 
Malibranstraat 



Marchantstraat, (Pierre -) 
Maria-Louizasquare 
Mariemontkaai 
Marlowsquare, (Georges -) 
Marlylaan 
Marnixlaan 
Masoinlaan, (Ernest -) 
Mauricelaan 
Maxlaan, (Adolphe -) 
Mededingingsstraat 
Meilaan 
Meiselaan 
Mennekensplaats, (Jef -) 
Mercuriuslaan 
Messidorlaan 
Mettewielaan, (L. -) 
Michielslaan, (Charles -) 
Middaglijnstraat 
Molièrelaan 
Monnoyerkaai, (Léon -) 
Montanalaan 
Montgomerysquare 
Montoyerstraat 
Mouterijstraat 
Munthofstraat 
Naamsepoort 
Navezstraat, (François-Joseph -) 
Neerstalsesteenweg 
Negende Linielaan 
Nerviërslaan 
Nieuwpoortlaan 
Nijverheidskaai 
Ninoofsepoort 
Ninoofsesteenweg 
Notelaarstraat 
Onderwijsstraat 
Ontmijnerslaan 
Ontwikkelingsstraat 
Oorlogskruisenlaan 
Orbanlaan 
Oud Afspanningsplein 
Oudergemlaan 
Oudstrijderslaan 
Paapsemlaan 
Pachecolaan 
Pacificatiestraat 
Paleizenstraat 
Pantheonlaan 
Parklaan 
Park van Woluwelaan 
Parmentierlaan, (Edmond -) 
Patriottenstraat 
Paulsenlaan, (Félix -) 
Paviljoenstraat 
Picardstraat 
Picardiëstraat 
Piersstraat 
Pirmezlaan, (Eudore -) 
Pironlaan, (Brigade -) 
Plaskysquare, (Eugène -) 
Pleinlaan 
Pleisterplaatsstraat 
Poelaertplein 
Poincarélaan 

PAGINA 75 KATERN VAN D E  MOBIL ITE ITSGIDS NR 3  



PAGINA 76 KATERN VAN D E  MOBIL ITE ITSGIDS NR 3  

Poplimontlaan 
Potaardestraat 
Prins Boudewijnlaan 
Prins de Lignelaan 
Prins van Luik, (Kruispunt -) 
Prins van Luiklaan 
Prins van Oranjelaan 
Quatre Brasstraat 
Queteletplein 
Raketstraat 
Ransbeekstraat 
Redersplein 
Regentlaan 
Regentschapsstraat 
Renaissancelaan 
Renardlaan, (Marius -) 
Reyerslaan, (August -) 
Reysquare, (Henri -) 
Ridder Koninglaan 
Ridderschapslaan 
Ring van brussel (Anderlecht - Drogenbos) 
Ringlaan 
Rochefortplein 
Roetaertstraat 
Rogierlaan 
Romeinsesteenweg 
Rommelaerelaan 
Roodebeeklaan 
Roodebeeksteenweg 
Rooseveltlaan, (Franklin -) 
Ropsy Chaudronstraat 
Rousseaulaan, (Victor -) 
Rupelstraat 
Saincteletteplein 
Sainctelettesquare 
Sasstraat 
Scailquinstraat 
Scepterstraat 
Schaarbeeksepoort 
Schmidtlaan, (L. -) 
Schoofslaan, (Henri -) 
Schumanplein 
Schweitzerplein, (Dokter -) 
Secretinlaan 
Segherslaan 
Sergeant Sorensenstraat 
Sermonlaan, (Jacques -) 
Simonisplein, (Eugène -) 
Sint-Denijsstraat 
Sint-Jansberg, (Steenweg op -) 
Sint-Jobsteenweg 
Sint-Joostplein 
Sint-Juliaanskerklaan 
Sint-Michiellaan 
Sint-Pietersplein 
Sippelberglaan 
Slachthuislaan 
Slegerslaan, (A.J. -) 
Solvaylaan, (Alfred -) 
Stallestraat  
Stallestraat, (Verlengde -) 
Stapelhuisstraat 
Stationstraat 
Steenweg op Drogenbos 



Stefaniaplein 
Stephensonstraat 
Sterrenkundelaan 
Sterreplein 
Sterstraat 
Stiénonlaan 
Stokkelse Steenweg 
Stroobantsstraat 
Teichmanbrug 
Tentoonstellingslaan 
Ter Kamerenboslaan 
Terhulpsesteenweg 
Tevurenlaan 
Tervuursepoort 
Tervuursesteenweg 
Thirylaan, (Marcel -) 
Tombergplein 
Toulousestraat 
Trierstraat 
Triomflaan 
Troonplein 
Troonstraat 
Tunnel Elisabethpark 
Tunnel Lambertmont 
Tunnel Leopold II 
Tunnel rond de Basiliek (Noord) 
Tunnel rond de Basiliek (Zuid) 
Tunnels van de Grote Ring 
Tunnels van de Kleine Ring 
Twee stationsstraat 
Tweede Lansiers Regimentlaan 
Twee Torensstraat 
Vaartdijk 
Vaderlandsplein 
Valkerijlaan 
Van Beverlaan 
Van Cutsemstraat, (Frans -) 
Van Haelenlaan, (Guillaume -) 
Van Kalkenlaan, (Frans -) 
Van Maerlantstraat 
Van Nieuwenhuyselaan 
Van Osslaan 
Van Overbekelaan 
Van Praetbrug 
Van Praetlaan 
Van Volxemlaan 
Vandenhovestraat, (Laurent -) 
Vandenpeereboomstraat 
Vander Bruggenlaan, (Raymond -) 
Vanderkindereplaats, (Léon -) 
Vanderstichelenstraat 
Vanderveldelaan, (Emile -) 
Vanderveldesquare, (Emile -) 
Veeartsenstraat 
Veeweyde, (Kruispunt -) 
Verbinding Cooremansstraat, (Pastoor -) 
Verbinding R O - Buda 
Verbinding R O - Erasmus 
Verbinding R O - Humaniteitslaan 
Verbindingsweg V.U.B.  
Verbiststraat 
Verdiplein 
Vergotesquare - oost 
Vergotesquare - west 
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Verhaegenstraat, (Théodore -) 
Verkeerswisselaar van Vorst 
Verlossingssquare 
Verwelkomingsstraat 
Victoria Reginalaan 
Vijverstraat 
Vilvoordselaan 
Vilvoordsesteenweg 
Visélaan 
Visserijstraat 
Vlaamsepoort 
Vleugelsstraat 
Vleurgatsesteenweg 
Volderslaan, (Jean -) 
Voorhavenstraat 
Vooruitgangstraat 
Vootstraat 
Vorsterielaan 
Vorstlaan 
Vorstrotonde 
Vrijetijdslaan 
Vrijheidslaan 
Vrijwilligerslaan 
Vuurkruisenlaan 
Wansijnstraat 
Waterloolaan 
Waterloosesteenweg 
Waterwildlaan 
Waversesteenweg 
Wegenis voor de Basiliek (Bossaert-Sermon) 
Weldoenersplein 
Wereldtentoonstellingslaan 
Werkhuizenkaai 
Werrieplein, (Philippe -) 
Wetstraat 
Wezembeekselaan 
Wielemansplein 
Wielemans-Ceuppenslaan 
Wienerlaan, (Léopold -) 
Wienerplein, (Léopold -) 
Willebroekkaai 
Willemsstraat 
Witte Acacialaan 
Witte Vrouwenlaan 
Woestelaan, (Charles -) 
Woluwelaan 
Wolvendaellaan 
Ysayelaan, (Eugène -) 
Zamanlaan 
Zaventemstraat 
Zelliksesteenweg 
Zijlaan 
Zuidlaan 
Zwanenstraat 
Zwarte Vijversplein 
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende 
de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De Minister-Voorzitter, 
Ch. PICQUE 
De Minister van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, 
H. HASQUIN 
De Staatssecretaris voor Openbare Werken, 
E. ANDRE 

 



Bijlage 2 

 

 
 

Bijlage 3 

Voornaamste eigenschappen van de afsluitingen voor de inrichting van bouwwerven en hun omgeving 

De afsluitingen en omheiningen die moeten worden goedgekeurd, zijn verdeeld in een type A en een type B. Zij moe-
ten de hierna volgende technische eigenschappen bezitten en worden geplaatst rekening houdend met de hierna vol-
gende voorschriften. 
A. Type van afsluitingen en omheiningen 

1. Afsluiting van het type A 

1.1. Afsluitingen van 1 m hoog 

De afsluitingen bestaan uit met elkaar verbonden elementen die zijn samengesteld uit afschermende en beschermen-
de panelen en uit sokkels. Ieder element moet een discreet kenteken dragen dat toelaat de fabrikant te identificeren, 
alsmede een goedkeuringsnummer. 
Bij de keuze van de panelen moet worden rekening gehouden met het gemak van schoonmaak en onderhoud, de de-
monteerbaarheid, de vervanging van beschadigde elementen, de beschikbaarheid van losse onderdelen en de dienst-
verlening na verkoop. 
De panelen 
Er moet voor gezorgd worden dat de panelen te allen tijde de volgende eigenschappen hebben : esthetisch aanzicht, 
stijfheid en weerstand. Het geplaatste geheel moet goed bestand zijn tegen de wind zonder de ruimten te beperken 
die voorbehouden is aan de werken en het verkeer. 
Het paneel heeft een hoogte van 1,00 m (+ 5 cm) en een maximumlengte van 2,50 m. 
De opening tussen de grond en de onderkant van het paneel moet 10 cm bedragen (+ 2 cm) om een goede afwatering 
in de straatgoten mogelijk te maken. 
De interne verplaatsing van die panelen moet bestudeerd zijn om met gemak te kunnen worden uitgevoerd. Het op-
slaan ervan moet kunnen gebeuren door de panelen in elkaar te laten grijpen. 
De panelen moeten uniform geverfde stroken dragen, afwisselend in gele en blauwe kleur, in vertikale zin, met een 
constante breedte (<0;62>40 cm en maximum 90 cm). De kleuren moeten op voor- en achterzijde dezelfde zijn. 
De kleuren moeten die zijn van de RAL-kleurenstalen of daarmee vergelijkbaar : 
• geel 1023 
• blauw 5002 
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Ingeval van gebruik van gerecycleerde materialen moeten de fabrikanten pogen die kleurenstalen te benaderen. In 
dit welbepaalde geval, moeten de kleuren het voorwerp zijn van een akkoord op de vergadering die de start van de 
werken voorafgaat en moeten zij later reproduceerbaar zijn. 
Het paneel moet een doeltreffend en ontradend anti-aanplakkingsoppervlak hebben op de zijde langs de openbare 
weg. 
Het paneel bestaat uit een kader dat uit één stuk vervaardigd is en aan de uiteinden is dichtgestopt. Elk uitstekend 
of snijdend deel van de afsluiting moet worden beveiligd. 
Een horizontale regel moet de bovenkant van het paneel bedekken. Die bovenregel dient dan als handvat. Hij moet 
een grijze kleur hebben en mag niet hoger zijn dan 4 cm. Indien eventuele verstijvers bovenaan en onderaan die af-
meting overschrijden, moeten zij dezelfde kleur hebben als de vertikale stroken. 
De bevestiging op de sokkel gebeurt met ronde of vierkante buisstukken (maximale afmeting D48). 
De sokkels 
De sokkels moeten zorgen voor de goede gedraging van de constructie.  
Indien zij door hun massa de afsluiting op haar plaats houden, mogen de sokkels op vaste plaatsen niet meer dan 10 
cm uit het werfterrein uitsteken; de continu geplaatste sokkels die als schampstroken dienen mogen niet meer dan 20 
cm uit het terrein steken. 
Hun gewicht moet toelaten dat zij met de hand kunnen worden verplaatst. 
Indien zij in de bodem moeten worden bevestigd, mag hun dikte niet meer bedragen dan 20 mm; de bevestiging ge-
beurt met pennen of gelijkaardige procédés. De diepte van de bevestiging mag niet meer bedragen dan 60 mm in het 
voetpad en 130 mm in de rijbaan. Na afloop van het werk mag geen enkel uitstekend deel ter plaatse overblijven. 
De sokkels zijn voorzien van openingen met een maximumdiameter D48 waarin de voetstukken van het kader van de 
afsluiting in ronde of vierkante buisvorm kunnen geplaatst worden. 
De sokkels moeten lange tijd in goede staat blijven.  
De afsluitingen moeten met elkaar kunnen worden verbonden met een tussenruimte die strikt minder dan 11 cm be-
draagt. De montagewijze moet toelaten de afsluiting aan te passen aan het terreinprofiel en, inzonderheid, ter hoogte 
van de oversteek van de trottoirbanden, alsmede op de plaatsen waar de omheining een andere richting uitgaat. 

1.2. Afsluitingen van 2 m hoog 
Volle afsluitingen met een hoogte van 2 m : zelfde voorschriften als voor de volle afsluitingen met een hoogte van 1 m. 
Afsluitingen met een bovenstuk in traliewerk : 
Het onderste deel moet vol zijn tot een hoogte van 1 m met dezelfde eigenschappen als hierboven. Het bovenstuk in 
traliewerk mag al dan niet van het volle deel gescheiden zijn. Ingeval de twee delen gescheiden zijn, moet de fabri-
kant zorgen voor de stabiliteit van het bovenstuk, inzonderheid om het zijdelings kantelen te beletten. 
De diameter van de draad mag niet minder bedragen dan 5 mm. 
De mazen moeten wringingsstijf zijn. Zij zijn rechthoekig of vierkant met maximumafmetingen van 80 mm x 300 mm 
om te verhinderen dat enig verplaatsbaar voorwerp buiten het werfterrein kan terechtkomen.  
Het traliewerk moet vervat zijn in een kader met dezelfde afmetingen als dat van het onderste deel. 
Geen enkel uitstekend deel mag enig gevaar vormen voor verwonding van voetgangers of bestuurders van tweewie-
lers. 
Volgens de noodwendigheden van de exploitatie kunnen de afsluitingen van het type A worden gemonteerd op beton-
nen of plastieken geleidingen. 

2. Afsluiting van het type B 

2.1. Gebruik van de metalen afsluitingen 
De afsluitingen staan in voor de signalisatie en de afbakening van de bouwwerf, alsmede voor de veiligheid van de 
werf en de omgeving (inzonderheid de voetgangers). 
Die afsluitingen moeten bestaan uit een metalen kader in buisvorm en moeten worden gegalvaniseerd. 
Lengte : van 1,00 tot 2,50 m 
Hoogte boven de grond van de bovenregel : tussen 1,00 en 1,20 m. 
Wat de onderlinge verbinding van de afsluitingen betreft, moet gebruik gemaakt worden van een vast koppelingssys-
teem (haken, cylinders, enz...). Geen verbindings- of andere draad. Dit systeem moet kunnen toegepast worden op de 
verschillende modellen van afsluitingen. 
De geplaatste constructie moet een goede stabiliteit hebben. Het mag geen uitstekende delen vertonen die zelfs het 
minste gevaar voor de voetgangers zouden inhouden. 

2.2. Afsluitingselementen bestaande uit conussen en regels 

Het afsluitingselement bestaat uit conussen en regels. 
De conussen moeten vervaardigd zijn in rood en wit reflecterend polyethyleen; zij moeten voorzien zijn van gaten 
waarin de bevestigingen kunnen worden aangebracht.; hoogte : 1,00 m. 
De regels zijn vervaardigd in rood en wit reflecterend PVC en voorzien van een verankeringssysteem voor de bevesti-
ging ervan; lengte : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 m. 

B. Gebruiksvoorschriften 
Overeenkomstig de bepalingen beschreven in punt 4 « De afsluiting van de bouwwerven » van « De verbintenis van de 
ondernemingen » zijn de optimale gebruiksvoorschriften voor de afsluitingen de volgende :  



1. Afsluitingen van de installaties 

1.1. Afgezonderde installatie 
Indien er zich geen materialen of materieel buiten de keten bevinden : geen afsluiting 
In het tegengestelde geval, indien de werken minder dan één week duren : geen afsluiting 
indien de werken langer dan één week duren : volledige afsluiting door volle borden van het type A, in gele en blauwe 
kleur. 

1.2. Installatie binnen het werfterrein 
Afsluiting van de installatie : door omheining van de bouwwerf. 

2. Omgeving van de bouwwerven 

2.1. Bovengrondse werken en grote constructies 
Werken die minder dan één week duren : afsluitingen van het type B. 
Werken die langer dan één week duren : vaste aaneensluitende panelen (hoogte van 1 m of 2 m), geel en blauw ge-
verfd, van het type A, al dan niet verhoogd met traliewerk. 

2.2. Werken in sleuven 
Werken die minder dan één week duren (met inbegrip van aftakkingen - bijzondere punten - bijzondere zones) : af-
sluitingen van het type B.  
Werken die langer dan één week duren : vaste aaneensluitende panelen (hoogte van 1 m of 2 m), geel en blauw ge-
verfd, van het type A.  
Voor al die types van werken moet om de twee panelen voorzien worden in een windverband, ingeval van volle pane-
len met een hoogte van 2 m. 

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende 
de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De Minister-Voorzitter, 
Ch. PICQUE 
De Minister van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 
H. HASQUIN 
De Staatssecretaris voor Openbare Werken, 
E. ANDRE 
 
Bijlage 4 

De bescherming van de bomen op het terrein van de bouwplaatsen 
Om het milieu te beschermen bij de uitvoering van werken moeten de ondernemingen vooraf overgaan tot de volledi-
ge bescherming, tot op de noodzakelijke hoogte, van de boomstammen die zich bevinden op het terrein van de bouw-
plaats, of in de onmiddellijke omgeving ervan. 
De beschermingsvoorzieningen voor bomen moeten in gele en blauwe kleur geverfd zijn, in harmonie met de afslui-
ting van de bouwplaats. Zij moeten de stammen voldoende hoog beschermen en de wortels tegen iedere verwonding, 
tegen het opslaan van materialen of het storten van giftige produkten, over een oppervlakte die afhankelijk is van de 
aard van de bomen. 
De beschermingsvoorzieningen voor bomen moeten het voorwerp zijn van een goedkeuringsprocedure door de bevoeg-
de overheid, onder dezelfde voorwaarden als de afsluitingen. 
De Onderneming verbindt zich ertoe met de fabrikanten van materieel een onderzoek in te stellen naar de bescher-
mingsvoorzieningen voor bomen opdat zij beter aangepast zouden zijn aan de behoeften, modulair, praktisch, doel-
treffend, mobiel en volkomen beantwoordend aan de voorschriften inzake esthetisch aanzien en netheid. Binnen de 
perken van zijn mogelijkheden zal het Gewest steun verlenen aan ieder initiatief dat het materieel in die zin kan 
doen evolueren. 
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende 
de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De Minister-Voorzitter, 
Ch. PICQUE 
De Minister van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 
H. HASQUIN 
De Staatssecretaris voor Openbare Werken, 
E. ANDRE 

 

 

 

 

PAGINA 81 KATERN VAN D E  MOBIL ITE ITSGIDS NR 3  



PAGINA 82 KATERN VAN D E  MOBIL ITE ITSGIDS NR 3  

Bijlage 5 

Informatieaffiches voor het publiek 
De in artikel 10 vermelde informatieaffiches moeten overeenstemmen met het hieronder bepaalde model. 
Zij moeten minstens 42 cm hoog en 30 cm breed zijn en de maximumafmetingen ervan zijn 2,15 m op 2 m. 

 
 

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende 
de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De Minister-Voorzitter, 

 
Ch. PICQUE 
De Minister van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 
H. HASQUIN 
De Staatssecretaris voor Openbare Werken, 
E. ANDRE 
 
Bijlage 6 
Model van kadastrale kaart die na voltooïng van de werken door de leidende concessiehouder moet 
worden ingevuld 

Betrokken wegen : 
Datum en kenmerken van de vergunning : 
Datum en kenmerken van het mobiliteits-akkoord : 
Identiteit, adres en telefoonnummer van de leidende concessiehouder : 
Naam van de verantwoordelijke van de bouwplaats : 
Datum van voltooïng van de werken : 
Lijst van de gecoördineerde concessie-houder : 
naam : 
adres : 
kenmerken van de vergunning : 
datum en kenmerken mobiliteit : 

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende 
de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De Minister-Voorzitter, 
Ch. PICQUE 
De Minister van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 
H. HASQUIN 
De Staatssecretaris voor Openbare Werken,  
E. ANDRE 



6.4. Uittreksel uit het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 
1999 tot vastlegging van titels I tot VII van de Gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening die van toepassing is op het grondgebied van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. 

 
TITEL III. - Bouwplaatsen 

Inhoudsopgave 
HOOFDSTUK I : ALGEMEEN 
HOOFDSTUK II : GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE BOUW-PLAATSEN BUITEN EN OP DE 
WEG 
Afdeling 1 : Algemeen 
Afdeling 2 : Inrichtingen 
Afdeling 3 : Bescherming van het voetgangersverkeer 
Afdeling 4 : Opslag van materialen 
Afdeling 5 : Bouwmachines en -voertuigen 
HOOFDSTUK III : WIJZIGINGS- EN OVERGANGSBEPALINGEN 

 
HOOFDSTUK I. - Algemeen 

Toepassingsgebied 

Artikel 1. Deze titel is van toepassing op de bouwplaatsen gelegen buiten of op de openbare weg waarop de regels die 
zijn genomen in uitvoering van de ordonnantie van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie van de bouwplaatsen op 
de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, niet van toepassing zijn en waarvoor al dan niet een steden-
bouwkundige vergunning, een milieuvergunning of een voorafgaande aangifte vereist is. 
Deze titel doet geen afbreuk aan de goedkeuring van maatregelen die zijn onderscheiden in de bijzondere uitbatings-
voorwaarden met betrekking tot de milieuvergunning of de verklaringen die zijn genomen krachtens de ordonnantie 
van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. 
Een bouwplaats die sinds meer dan twaalf maand stilligt, wordt gelijkgesteld met een onbebouwd terrein in de zin 
van artikel 14 van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening betreffende de kenmerken van de bouwwerken 
en hun naaste omgeving. 

Definities 

Art. 2. In deze verordening wordt verstaan onder : 

1. bouwplaats buiten de openbare weg : de werken die worden uitgevoerd buiten de openbare weg en eventueel 
uitbreiden tot op de openbare weg, maar die zijn gedekt door de regels genomen in uitvoering van de ordonnan-
tie van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de bouwplaatsen op de openbare weg in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
2. bouwplaats op de openbare weg : de werken die op de openbare weg of aan de voorzieningen ervan worden 
uitgevoerd inzoverre deze niet zijn gedekt door de regels genomen in uitvoering van de ordonnantie van 5 
maart 1998 betreffende de coördinatie van de bouwplaatsen op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest; 
3. Openbare weg: de ruimte tussen de rooilijnen die de privé-eigendommen van de weg scheiden; zij omvat met 
name de rijweg, de voetpaden, de bermen, de flanken, de sloten, de oevers en de taluuds; 
4. omgeleide doorgang : het pad langs de bouwplaats, bestemd voor het voetgangersverkeer, 
6. bouwheer : diegene die de werken laat uitvoeren; 
7. beheerder van de openbare weg : de overheid op wiens gebied de werken worden uitgevoerd; 
8. vergunninghouders : de gebruikers van de grond of ondergrond van de openbare weg en meer bepaald de 
intercommnale distributiebedrijven, de overheidsadministraties, de autonome overheidsbedrijven en de privé-
ondernemingen; 
9. milieuvergunning : de vergunning die vereist is krachtens de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de 
milieuvergunningen; 
10. bewoond gebied : de woongebieden met residentieel karakter, de groengebieden, de gebieden met hoogbiolo-
gische waarde, de parkgebieden, de begraafplaatsgebieden en de bosgebieden, de typische woongebieden, de 
gemengde gebieden, de gebieden voor sport en ontspanning in de open lucht, de landbouwgebieden en de gebie-
den voor uitrustingen van collectief belang of voor openbare diensten zoals beschreven in het vigerend geweste-
lijk bestemmingsplan; 
11. inname : de materiële grenzen van de bouwplaats, aangegeven door omheiningen of ieder ander duidelijk 
teken; 
12. bijlage : bijlage 3 van het besluit van de Regering van 16 juli 1998 betreffende de co"rdinatie en de organi-
satie van de bouwplaatsen op de openbare weg. 
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HOOFDSTUK II. - Bepalingen geldig voor de bouwplaatsen op en buiten de openbare weg 

Afdeling 1. - Algemeen 

Beheer van de bouwplaats 

Art. 3. 

 § 1. Om de rust, de netheid, de bewoonbaarheid en de veiligheid rondom de bouwplaats te garanderen alsook de 
woonkwaliteit van de aangrenzende wijken te verzekeren : 

1° wordt de naaste omgeving van de bouwplaats alsook de vrachtwagens en bouwmachines regelmatig schoon-
gemaakt; 
2° wordt het verkeer van de bouwplaatsvoertuigen geregeld op de wegen die zijn gezamenlijk uitgestippeld 
door de bouwheer en de overheid die de weg beheert en, desgevallend, de gemeenten op wier grondgebied dit 
verkeer plaatsvindt; 
3° wordt ervoor gezorgd dat de naaste omgeving van de bouwplaats en de openbare weg verlicht zijn als de 
inrichtingen van de bouwplaats een bestaande verlichting verbergen; 
4° wordt in de naaste omgeving van de bouwplaats steeds aandacht besteed aan de veiligheids- en verkeersom-
standigheden van alle openbare weggebruikers, meer bepaald van de voetgangers en fietsers; 

§ 2. Wanneer een bouwplaats rechtstreeks of onrechtstreeks gevolgen heeft op een lijn van het openbare vervoer, 
verwittigt de bouwheer de betrokken vervoermaatschappij minstens vijftien dagen vóór de aanvang van de werken, 
en richt hij zich naar de aanbevelingen van de betrokken vervoermaatschappij om de eventuele weerslag ervan te 
verminderen. 

Uurrooster van de bouwplaats 

Art. 4.  

§ 1. Behoudens de werken die worden uitgevoerd door particulieren aan hun eigen woning of omliggend terrein en 
die niet meer hinder veroorzaken dan de normale buurthinder alsook de werken aan spoorweg-, metro- en tramlij-
nen, mag op de bouwplaats enkel gewerkt worden van maandag tot vrijdag, zaterdag en feestdagen uitgezonderd, 
tussen : 

1° 7 uur en 19 uur; 
2° 7 uur en 16 uur wanneer palen en damwanden geheid en puin vergruisd worden. 

§ 2. Behoudens de bouwplaatsen waarvoor een milieuvergunning vereist is, kan de burgemeester, zolang de rust, de 
netheid, de bewoonbaarheid of de openbare veiligheid is verzekerd, afwijkingen toestaan op § 1 voor : 

1° bouwplaatsen buiten bewoonde gebieden; 
2° de uitvoering van werken die geen geluidshinder veroorzaken; 
3° de uitvoering van specifieke werken die om technische of veiligheidsredenen niet kunnen worden onderbro-
ken. 

§ 3. Iedere aanvraag om afwijking wordt bij aangetekende brief gericht aan de burgemeester minstens zeven werk-
dagen vóór de werken waarvoor de afwijking moet worden verkregen.  
De burgemeester bepaalt de duur van de afwijking en koppelt hieraan voorwaarden om de hinder van de bouwplaats 
te beperken.  
Zo de burgemeester binnen de vijf werkdagen na de indiening van de aanvraag geen beslissing heeft genomen, is het 
uurrooster van toepassing dat in de aanvraag om afwijking staat opgegeven. 
Een afschrift van de beslissing van de burgemeester of, bij ontstentenis van een beslissing vanwege de burgemeester, 
een afschrift van de aanvraag om afwijking, wordt door de bouwheer, desgevallend, gehangen naast het aanplakbil-
jet inzake de stedenbouwkundige vergunning bedoeld in het besluit van 3 juli 1992 betreffende de aanplakking die is 
voorgeschreven voor stedenbouwkundige handelingen en werken. 

Bescherming van de openbare weg 

Art. 5.  

§ 1. De bouwheer moet samen met de overheid die de betrokken openbare weg beheert een contradictoire plaatsbe-
schrijving opmaken van het begin en het einde van de werken : 

1° voor alle werken op de openbare weg; 
2° voor alle werken buiten de openbare weg wanneer deze uitbreiden tot de openbare weg of een negatieve in-
vloed hebben op de staat ervan. 

Als de bouwheer weigert een plaatsbeschrijving op te maken, wordt de oorspronkelijke staat geacht de goede te zijn. 

§ 2. De contradictoire plaatsbeschrijving van het begin der werken wordt minstens acht dagen vóór de aanvang er-
van opgemaakt en bestaat uit : 



- de naam, voornaam en hoedanigheid van de natuurlijke personen aanwezig bij de opmaak van de plaatsbeschrij-
ving; 
- de datum en het uur van de plaatsbeschrijving; 
- een plan met aanduiding van de perimeter van de plaatsbeschrijving en met beschrijving van de staat van de 
voetpaden, de openbare weg, het rioleringsnet, het stadsmeubilair en de beplanting naast de bouwplaats en met 
vermelding van de nummers en de camerastandpunten van de foto's die eventueel gevraagd worden door een der 
beide partijen; 
- de door één der partijen gevraagde vermeldingen; 
- de handtekening, onderaan ieder blad van de plaatsbeschrijving, van de natuurlijke personen vermeld in het 
eerste streepje. 

§ 3. De contradictoire plaatsbeschrijving van het einde der werken wordt opgemaakt uiterlijk vijftien dagen na de 
beëindiging van de werken en bevat : 

- een afschrift van de contradictoire plaatsbeschrijving van de aanvang der werken; 
- de datum waarop de werken zijn beëindigd; 
- de identeit van de bouwheer, van de bouwplaatsopzichter en van de aannemers die eventueel voor zijn reke-
ning hebben gewerkt alsook van de beheerders van de openbare weg. 

§ 4. Tijdens de werken : 
1° is het verboden om in de nabijheid van bomen materialen op te slaan, manoeuvers uit te voeren met bouw-
voertuigen of -machines en barakken te plaatsen; 
2° zijn de wortels, stammen en kruinen van bomen net als het stadsmeubilair, de openbare verlichting en de 
signalisatie op de bouwplaats of in de nabijheid ervan beschermd aan de hand van passend materiaal; 
3° wordt het vrijkomen van stof tijdens afbraakwerken tot een minimum beperkt aan de hand van dekzeilen en 
besproeiing. 

§ 5. Na de werken dient de bouwheer de openbare weg alsook de beplanting, het stadsmeubilair, de openbare verlich-
ting en de signalisatie in de nabije omgeving in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Het herstel in de oorspronke-
lijke staat impliceert met name het opnieuw aanbrengen of de vervanging van de beschadigde beplanting, stadsmeu-
bilair, openbare verlichting en signalisatie. 

§ 6. Wanneer een bouwplaats de bediening of verplaatsing van de openbare weggebruikers gedurende meer dan vijf-
tien dagen gevoelig beïnvloedt, verspreidt de bouwheer vóór de aanvang der werken een tweetalige informatiebrochu-
re in de brievenbussen van de betrokken buurtbewoners. De brochure vermeldt met name de reden en het belang van 
de werken, de omvang, aard en duur ervan, de naam, het adres en telefoonnummer van de ondernemingen die de 
werken uitvoeren/bouwheer. 

Afdeling 2. - Inrichtingen 

Bouwplaatsinstallaties voor het personeel 

Art. 6. Onverminderd de bevoegdheid van de federale overheid inzake de bescherming van de werknemers, worden 
de bouwplaatsinstallaties geregeld in perfecte staat onderhouden, schoongemaakt en herschilderd. 
De installaties van eenzelfde bouwplaats hebben alle zoveel mogelijk dezelfde kleur. 

Omheining 

Art. 7.  

§ 1. De bouwplaatsen waarvan de duur geraamd wordt op minder dan 30 dagen, worden afgebakend door een op de 
grond geplaatste omheining die voldoet aan de voorwaarden die als bijlage gaan. 

§ 2. De bouwplaatsen waarvan de duur geraamd wordt op 30 dagen of meer worden afgebakend door een omheining 
die voldoet aan volgende voorwaarden : 

1° voldoen aan de voorschriften die als bijlage gaan; 
2° in de grond zijn bevestigd; 
3° minimum 2 meter hoog zijn; 
4° het publiek minstens één mogelijkheid geven de bouwplaats te bekijken; 
5° permanent in goede en veilige staat verkeren; 
6° voorzien zijn van een conforme verkeerssignalisatie en de omgeving voldoende verlichten. 
Inrichtingen zoals tankdeksels, luikgrendels, schakelaars en brandkranen zijn steeds bereikbaar. 

Afdeling 3. - Bescherming van het voetgangersverkeer 

Bescherming van het voetgangersverkeer  

Art. 8.  

§ 1. Indien het risico op vallende materialen of werktuigen aanwezig is, worden de voetgangers beschermd door ele-
menten met voldoende weerstand die minstens 2,20 meter hoog geplaatst zijn. 

PAGINA 85 KATERN VAN D E  MOBIL ITE ITSGIDS NR 3  



PAGINA 86 KATERN VAN D E  MOBIL ITE ITSGIDS NR 3  

§ 2. De aanwezigheid van steigers op de openbare weg wordt duidelijk gemaakt aan de hand van verlichtingsmateri-
aal of rode en witte reflectoren die op iedere hoek zijn aangebracht.  

§ 3. Indien het voetgangersverkeer wordt omgeleid langs het voetpad aan de overkant, worden een passende weg-
markering en signalisatie aangebracht zodat de voetgangers de weg veilig kunnen oversteken. Naargelang van de 
dichtheid en snelheid van het verkeer worden naast de wegmarkering verkeerlichten geplaatst die met een druk-
knop worden bediend.  

Omgeleide doorgang 

Art. 9. Vóór de aanvang der werken wordt een omgeleide doorgang gemaakt wanneer de werken de breedte van het 
voetgangerspad, vrij van alle hinder, tot minder dan 1,5 meter beperkt. 
De omgeleide doorang : 

1° is beschermd tegen eventueel vallende materialen, voorwerpen of werktuigen door elementen met voldoen-
de weerstand die minstens 2,20 meter hoog geplaatst zijn. 
2° heeft een minimumbreedte van 1,50 meter wanneer het bestaand voetpad 1,50 meter breed is of meer;  
3° is minstens even breed als het bestaande voetpad wanneer dit minstens 1,50 meter breed is; 
4° staat, ofwel op het niveau van het voetpad, ofwel op het niveau van de rijweg; in dit laatste geval gebeurt de 
aansluiting met het voetpad via een hellend vlak; 
5° is beschermd tegen het autoverkeer door gepaste schuttingen en signalisatie; 
6° is uitgerust met stabiele, anti-slip en nette vloerbedekking; 
7° is voorzien van verkeerstekens die zijn aagepast aan de stad en is voldoende verlicht; 
8° verschaft de vergunninghouders toegang tot hun inrichtingen. 

Afdeling 4. - Opslag van materialen 

Opslagverbod op de openbare weg 

Art. 10. Materiaal mag op de openbare weg buiten de bouwplaats niet worden opgeslagen, behalve bij de levering 
van materiaal.  
Materiaal wordt opgeslagen in een daartoe bestemde ruimte, in voorzieningen die de stabiliteit van het opgeslagen 
materiaal waarborgen en de verspreiding ervan tegengaan. 

Afdeling 5. - Bouwmachines en -voertuigen 

Parkeren van de voertuigen die noodzakelijk zijn voor de bouwplaats 

Art. 11. De overheid die de weg beheert duidt, zonodig, de delen aan van de openbare weg die kunnen worden ge-
bruikt voor het laden, lossen en parkeren van de voertuigen die nodig zijn op de bouwplaats. 
Onderhoud 

Art. 12. Met het oog op de veiligheid rond de bouwplaats en om de emissies aan onbrandbare stoffen en lawaai tot 
een minimum te herleiden, worden de bouwmachines en -voertuigen in goede staat gehouden door een regelmatig 
nazicht en onderhoud. 

Bescherming van de bodem 

Art. 13. Geen enkel onderhoud aan een voertuig of machine is toegestaan op de openbare weg of op de bouwplaats 
die zich bevindt buiten de zone waar de bodem beschermd wordt. 

Reiniging 

Art. 14. Alvorens het voertuig de werf verlaat, wordt het met waterstralen gereinigd om de modder, mortel of elke 
andere materie die op de openbare weg zou kunnen uitspatten, weg te spoelen. 

 

HOOFDSTUK V. - Wijzigings- en overgangsbepalingen 
Toepassing in de tijd 

Art. 15. Onverminderd de toepassing van artikel 1 is deze titel is niet van toepassing op bouwplaatsen die al operati-
oneel zijn op de dag waarop deze verordening van kracht wordt noch op bouwplaatsen voor werken voortvloeiend uit 
de stedenbouwkundige vergunningen die meer dan 6 maand vóór de inwerkingtreding van deze verordening zijn af-
geleverd. 
hij is van toepassing op de in artikel 1 bedoelde werken en handelingen die op grond van hun geringe omvang zijn 
vrijgesteld van een stedebouwkundige vergunning en die worden aangevat zes maanden na de inwerkingtreding er-
van. 

Aanplakking 
Art. 16. Bijlagen 1 en 2 van het besluit van 3 juli 1992 betreffende de aanplakking die is voorgeschreven voor steden-
bouwkundige handelingen en werken, worden aangevuld met de volgende gegevens : 
« - de voorwaarden voor het reinigen van de bouwplaats; 
- het uurrooster van de bouwplaats. ». 


