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De zitting begint om 19.35 uur  

 

 

DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Eiland'. Kennisname beslissing tot 

opmaak en goedkeuren contractuele voorwaarden en raming (21.195,29 euro 

waarop geen btw verschuldigd) . 

2 Infrastructuurwerken in de private verkaveling tussen Stedestraat en 

Rietvoornstraat (VK All Projects & Developments NV / Unicas NV). Goedkeuren 

tracé der werken. 

3 Revitalisering industrieterrein Harelbeke Zuid.  

1. Goedkeuren nieuwe samenwerkingsovereenkomst ter vervanging 

samenwerkingsovereenkomst dd. 13.10.2013.  

2.Goedkeuren bestek, raming 10.096.727,14 euro excl. btw waarvan 6.208.628,28 

euro excl. btw lastens CVBA Infrax,  3.070.335,86 euro excl. btw lastens stad 

(volledig subsidieerbaar) en 817.763,00 euro excl. btw lastens Aquafin) en 

gunningswijze.  

4 Renovatie sporthal Dageraad .  Goedkeuren bestek, raming ( 65.982,90 euro + 21 

%  btw.) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT FACILITY 

5 Renovatie stadhuis Fase 1 zolderverdieping.  Goedkeuren bestek, raming 

(33.341,20 euro + 21 % btw.) en gunningswijze. 



6 Actualisatie van het gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de Code voor 

infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen. 

7 Informaticamateriaal - Wifi verschillende gebouwen.  Goedkeuren technische 

beschrijving, raming (10.972,02 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

8 Installaties, machines en uitrusting Groen- en Sportdienst.  Goedkeuren bestek, 

raming (10.578,51 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

9 Sportmateriaal Kleuters.  Goedkeuren bestek, raming (13.509 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

10 Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform art. 

27 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.  

Goedkeuring. 

11 IMOG (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-

Vlaanderen). Goedkeuren statutenwijziging. 

12 IMOG (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid Zuid-West-

Vlaanderen). Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering 

van 16 mei 2017.  

13 WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem) algemene 

vergadering 16.05.2017. Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de Algemene 

Vergadering van 16 mei 2017.  

14 Omslag brandweerkosten. Definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer 

voor de jaarrekeningen 2011 en 2012.  Besluit van de gouverneur van 17.03.2017.  

Inname standpunt. 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

15 Reglement gidsen en begeleiders.  Hervaststelling. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

16 Vragenkwartiertje. 

*** 

  



Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Eiland'. Kennisname beslissing 

tot opmaak en goedkeuren contractuele voorwaarden en raming 

(21.195,29 euro waarop geen btw verschuldigd) . 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het college van 19 april 2016 werd de opmaak van het RUP ‘Eiland’ vooropgesteld. 

Dit RUP vervangt de BPA’s Eiland Oost, Noord, Zuid, West en Spoorweg, die alle dateren 

van eind 1987. Met de vervanging is het de bedoeling de zoneringen en voorschriften aan 

te passen aan de actualiteit, verkaveling af te schaffen, de voorschriften gelijk te 

stemmen alsook te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de binnengebieden. 

 

Het plangebied wordt begrensd door de Heerbaan, Gaversstraat, Eilandstraat, spoorweg 

en Stasegemstraat. Het plangebied is iets ruimer dan enkel de voormelde BPA’s Eiland 

om verouderde verkavelingen in de omgeving te kunnen afschaffen en bouwblokken of 

sites die doorsneden worden door de BPA-grens, integraal te kunnen behandelen in het 

RUP. 

 

De gemeenteraad heeft bij beslissing van 19.05.2014 de exclusiviteiten voor bepaalde 

soorten opdrachten, waaronder het opmaken of wijzigen van gemeentelijke Ruimtelijke 

Uitvoeringsplannen, toegekend aan de Intercommunale Leiedal. 

 

In het kader van voormelde exclusieve dienstverlening heeft de Intercommunale Leiedal 

de afsprakennota nr. 2017-20 opgesteld: opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan (RUP) ‘Eiland’. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.04.2017 beslist tot de opmaak 

van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Eiland’. 

 

De uitgave tot dewelke de overeenkomst aanleiding geeft, zal gefinancierd worden op de 

wijze zoals bepaald zal worden op het budget van het dienstjaar 2017. 

 

De opstart werd voorgelegd aan de Raadscommissie Grondgebiedszaken van 19.04.2017. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

-artikel 42 van het gemeentedecreet; 

-de artikelen 2.2.13 en 2.2.14. van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Neemt kennis van de principiële beslissing tot opmaak van het RUP ‘Eiland’. 



 

Artikel 2:  

 

Keurt de contractuele voorwaarden en de raming 21.195,29 euro (waarop geen btw 

verschuldigd) goed met betrekking tot de opmaak van het RUP ‘Eiland’. 

 

Artikel 3:  

 

De uitgave waartoe huidige opdracht aanleiding geeft, is voorzien op het budget van het 

dienstjaar 2017 en wordt gefinancierd op de aldaar voorziene wijze. 

 

2. Infrastructuurwerken in de private verkaveling tussen Stedestraat en 

Rietvoornstraat (VK All Projects & Developments NV / Unicas NV). 

Goedkeuren tracé der werken. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op gronden gelegen tussen de Stedestraat en de Rietvoornstraat zullen All Projects & 

Developments NV en Unicas NV, gevestigd Kerkstraat 38 te 1755 Oetingen, een 

verkaveling realiseren.   

 

De verkaveling omvat 12 loten halfopen bebouwing en 6 loten rijbebouwing en heeft een 

totale oppervlakte van 65a en 51 ca. 

 

De verkaveling is gelegen in een zone voor wonen met beperkte nevenfuncties volgens 

het Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) “Groeninghe Ververij” goedgekeurd 

door de Deputatie op 19 april 2012. 

 

Voor de uitrusting van de verkaveling dient wegenis en infrastructuur aangelegd te 

worden. 

 

De verkavelingsovereenkomst, die voorziet in de uitvoering van de infrastructuur- en 

uitrustingswerken in verband met de verkaveling en die deze volledig ten laste van de 

verkavelaar legt, zal overeenkomstig artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de vergunningsverlenende overheid, 

hetzij het college van burgemeester en schepenen. 

 

Ook het bestek betreffende de uitrustingswerken zal aan het college van burgemeester 

en schepenen ter goedkeuring voorgelegd worden. 

 

Het tracé der werken wordt aan de gemeenteraad voorgelegd omdat dit niet volledig 

nauwkeurig bepaald is in het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) (zie art. 4.2.17 § 2 van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

  



BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt gehecht aan het tracé van de opdracht met als voorwerp 

“Infrastructuurwerken in de private verkaveling tussen de Stedestraat en de 

Rietvoornstraat (VK All Projects & Developments NV / Unicas NV). 

3. Revitalisering industrieterrein Harelbeke Zuid.  

1. Goedkeuren nieuwe samenwerkingsovereenkomst ter vervanging 

samenwerkingsovereenkomst dd. 13.10.2013.  

2.Goedkeuren bestek, raming 10.096.727,14 euro excl. btw waarvan 

6.208.628,28 euro excl. btw lastens CVBA Infrax,  3.070.335,86 euro 

excl. btw lastens stad (volledig subsidieerbaar) en 817.763,00 euro excl. 

btw lastens Aquafin) en gunningswijze.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Aquafin heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse MilieuMaatschappij om de 

collectorwerken R8 aan te vatten.  Deze werken zijn geïnitieerd door de studie 

“Revitalisering Stasegem” in 2009 opgestart door de stad in samenwerking met Leiedal.   

 

Voor het gehele bedrijventerrein Stasegem werd een conceptstudie opgemaakt ter 

heraanleg van de wegenis en rioleringen. 

 

Dit had tot doel een globaal masterplan uit te werken voor de herinrichting van het 

openbaar domein op het bedrijventerrein en bijkomend voorstellen te formuleren om de 

ruimtelijke, omgevings- en belevingskwaliteit van het bedrijventerrein te verhogen. 

Op basis van een analyse van de knelpunten werd gezocht naar een oplossing voor 

problemen inzake verkeersstructuur en –veiligheid, ontsluiting, afwatering, 

beeldkwaliteit, … 

 

Samen met het masterplan (schetsontwerp herinrichting en verklarende nota) werd een 

raming van de werken en een voorstel tot fasering uitgewerkt. 

 

In 2012 werd deze studie afgerond met een toekomstontwerp voor de wegen en 

kruispunten van het bedrijventerrein. Het project omvat de Spoorwegstraat, 

Boerderijstgraat en Venetiëlaan. 

 

Infrax kreeg de opdracht van de Vlaamse MilieuMaatschappij om een voorontwerpdossier 

op te maken voor juni 2014. 

Naar aanleiding van en gelijktijdig met de werken van CVBA Infrax was het aangewezen 

dat de stad de werken laat uitvoeren die er technisch en geografisch zo mee verweven 

zijn dat ze – bij afzonderlijke uitvoering – tot tijds- en geldverspilling zou leiden. 

 

Het groeperen van deze werken vereiste het afsluiten van samenwerkings-

overeenkomsten met CVBA Infrax waarin de rechten en plichten van beide partijen 

worden vastgelegd.  Belangrijk hierbij was dat CVBA Infrax als opdrachtgevend bestuur 

zou optreden. 

 

In zitting van 09.12.2013 werd door de gemeenteraad de samenwerkings-

overeenkomsten goedgekeurd waarbij de rechten en plichten van beide partijen werden 

vastgelegd en waarbij CVBA Infrax – wegens haar verhoudingsgewijs groter aandeel in 

de globale kost – als opdrachtgevend bestuur optreed. 

 



Gezien de stad wenste over te gaan tot de uitvoering van de werken m.b.t. de 

herinrichting van het openbaar domein op het bedrijventerrein Harelbeke Zuid (voorheen 

bedrijventerrein Stasegem) werd hiervoor een subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse 

MilieuMaatschappij (waarvoor goedkeuring volgde in 2013) en bij de Vlaamse Overheid 

(op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende 

subsidiëring van bedrijventerrein – heraanleg van verouderde bedrijventerreinen). 

 

Gezien het oorspronkelijke project op vraag van de stad wordt uitgebreid met de 

Politieke Gevangenenstraat en voor deze uitbreiding geen beroep wordt gedaan op 

toelage in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 01.02.2002 met 

betrekking tot subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan 

prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met 

inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallatie door de gemeenten, 

gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 

latere wijzigingen. 

 

De investeringsuitgave voor het aanleggen van de riolering in de Politieke 

Gevangenenstraat kan echter wel worden betoelaagd door het Agentschap Innoveren en 

Ondernemen. Daartoe werd een aanvraag ingediend. 

 

Op 03.03.2016 liet Leiedal weten dat het Agentschap Innoveren en Ondernemen  

toekenning verleende aan de stad van subsidies voor het project “Revitalisering 

Harelbeke Zuid” voor een bedrag van € 5.950.714,97 (85 % van de subsidiabele kosten). 

 

Voor het toekennen van de subsidies was het echter noodzakelijk dat de stad zou 

optreden als opdrachtgevend bestuur en niet CVBA Infrax zoals voordien bepaald. 

Huidig voorgestelde samenwerkingsovereenkomst voorziet in de uitbreiding van het 

traject met de Politieke Gevangenenstraat en het feit dat de stad zal optreden als 

opdrachtgevend bestuur ipv CVBA Infrax. 

De samenwerkingsovereenkomst dd. 18.10.2013 komt hierdoor te vervallen. 

 

Overeenkomstig de terzake afgesloten samenwerkingsovereenkomst werd door het 

opdrachtgevend bestuur – CVBA Infrax – een globale studieopdracht (verschillende 

percelen voor verschillende gemeenten) uitgeschreven waarbij respectievelijk perceel 1 

project R/001430 en perceel 2 project R/002846 van toepassing zijn voor de stad. 

Bij schrijven dd. 05.03.2014 wordt – door CVBA Infrax als opdrachtgevend bestuur – 

voorgesteld de werken te gunnen aan de laagst regelmatige bieder, studiebureau NV 

Grontmij (huidige naam NV  Sweco), gevestigd Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel. 

In zitting van 25.03.2014 heeft het college van burgemeester en schepenen goedkeuring 

gehecht aan voormeld voorstel tot gunning door CVBA Infrax aan NV Sweco, voornoemd.  

 

In het kader van de opdracht werd het bestek opgesteld door studiebureau NV Sweco, 

voornoemd, rekening houdende met de opmerkingen van de bedrijven gevestigd op het 

bedrijventerrein Harelbeke Zuid. 

 

De zone opgenomen in het bestek omvat: 

 

 Boerderijstraat ; 

 Spoorwegstraat (tussen Boerderijstraat en Spoorwegbrug) ; 

 Venetiëlaan ; 

 Politieke Gevangenenstraat ; 

 kruispunt Spinnerijstraat-Venetiëlaan ; 

 rond punt Generaal Deprezstraat-Politieke Gevangenenstraat. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 10.096.727,14 excl. btw waarvan € 

6.208.628,28 excl. btw lastens CVBA Infrax, € 3.070.335,86 excl. btw lastens stad 

(volledig subsidieerbaar) en € 817.763,00 excl. btw lastens Aquafin. 



 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van open aanbesteding gezien de 

aard van de bestelling (de limiet van € 85.000,00 excl. btw voor onderhandse opdrachten 

is overschreden) en gezien de concurrentie hier maximaal speelt en de gunning van 

opdracht kan plaatsvinden op grond van de laagst aangeboden prijs. 

 

De uitgave voor het aandeel van de stad in deze opdracht is voorzien in het 

investeringsbudget 2016-2020 op code PBD 5/PBD5.1.1D/224007/020000/Actie 5.1. 

De subsidies zijn voorzien in het investeringsbudget 2016-2020 op codes : 

PBD 5/PBD5.1.1E/150000/020000/Actie 5.1.1 (Vlaamse subsidies)  

PBD 5/PBD5.1.1F/150000/020000/Actie 5.1.1 (subsidies Infrax)  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer 

bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 

600.000,00 excl. btw niet overschreden). 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen 

beperken artikel 2 §1 3°. 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken 

artikel 5, § 2. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

zich daartoe te willen beperken artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad. 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk 

toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst tussen CVBA Infrax en 

stad ter vervanging van de afgesloten samenwerkingsovereenkomst dd. 18 oktober 2013 

luidend als volgt : 
 
“TUSSEN : Het stadsbestuur van de stad HARELBEKE 
 Vertegenwoordigd door het college van Burgemeester en Schepenen,  
 voor wie optreedt de heer Alain Top, burgemeester en de heer Carlo 



 Daelman, secretaris, handelend in uitvoering van het besluit van de  
 gemeenteraad / het college van burgemeester en schepenen van  
  …………………………………. en hierna genoemd “de stad HARELBEKE” 
 

EN :  Infrax CVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Koning Albert 
  II-laan 37, die optreedt in naam en voor rekening van Inter-Aqua o.v., 
 Infrax Limburg o.v., Inter-energa o.v., Inter-media o.v., Iveg o.v.,  
 Infrax West o.v., PBE cvba en Riobra o.v. hierna genoemd “INFRAX”, 
 en hierbij vertegenwoordigd door de heer Jan Neys, Manager Aankoop 
 en Logistiek. 
 
Gelet op het decreet van 24 december 2004, houdende de algemene bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2005. 
 
Aangezien Infrax optreedt als werkmaatschappij in naam en voor rekening van oa volgende netbeheerders : 
Inter-aqua o.v., Iveg o.v., Infrax West o.v. en Riobra o.v. op wiens naam de zakelijke rechten aangaande de 
gemeentelijke rioleringsinfrastructuur worden gevestigd, 
 
Aangezien de stad HARELBEKE de volgende werken wenst uit te voeren : 
Wegeniswerken Boerderijstraat, Spoorwegstraat, Venetiëlaan (tussen Boerderijstraat en Spoorweg) en de 
Politieke Gevangenenstraat 
 
Aangezien INFRAX de volgende werken wenst uit te voeren : 
Rioleringswerken Boerderijstraat, Spoorwegstraat, Venetiëlaan (tussen Boerderijstraat en Spoorweg) en de 
Politieke Gevangenenstraat  
 
Gelet op de structuur en de principes van de investeringsregels bij Infrax West o.v. 
 
Aangezien het oorspronkelijke project op vraag van de stad HARELBEKE wordt uitgebreid met de Politieke 
Gevangenenstraat en voor deze uitbreiding geen beroep wordt gedaan op toelage in uitvoering van het besluit 
van de Vlaamse regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare 
rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met 
inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, 
intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en latere wijzigingen. 
 
Aangezien de investeringsuitgave voor het aanleggen van de riolering wordt betoelaagd door het Agentschap 
Ondernemen voor de Politieke Gevangenenstraat. 
 
Aangezien partijen van oordeel zijn dat de uitvoering van de werken voor rekening van de verschillende 
overheden in het algemeen belang worden samengevoegd. 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT : 
 
ARTIKEL 1. 
 
Partijen beslissen, in uitvoering van artikel 38 van de wet 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, de hoger beschreven werken in het algemeen 
belang samen te voegen en de stad HARELBEKE aan te duiden om in gezamenlijk naam bij de gunning en de 
uitvoering van de hierna vermelde opdrachten van werken en diensten als opdrachtgevend bestuur (bouwheer) 

op te treden. 
 
HOOFDSTUK 1 
 
(De hierna volgende artikelen zijn van toepassing indien de gemeente/stad buiten de sleuf- en werkbreedte van 
de aan te leggen rioleringsinfrastructuur werken wenst uit te voeren en/of een meerwaarde wenst te creëren) 
 
ARTIKEL 2. 
 
Conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten schrijft de stad HARELBEKE als opdrachtgevend bestuur 
voor de hierna volgende opdrachten van diensten de gunningsprocedure uit, maakt het gunningsverslag op en 
wijst de opdracht toe. 
De stad HARELBEKE zal als opdrachtgevend bestuur de kennisgeving van de goedkeuring van de gunning van 
de opdrachten van diensten van de gezamenlijke werken slechts betekenen nadat INFRAX heeft ingestemd met 
het gunningvoorstel en een document heeft overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder voorbehoud akkoord gaat 
met de gunning van haar deel van de opdracht en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen 
heeft voorzien. 
In elk geval zal INFRAX dit akkoord geven binnen de maand nadat zij hierom werd verzocht. 
 
§1. De stad HARELBEKE organiseert als opdrachtgevend bestuur de opdracht voor de studie van de 
gezamenlijke werken aan de hand van een typeovereenkomst en wijst de opdracht toe. 
 



Partijen staan in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dat ten 
hunnen laste is.  Beide partijen nemen tegenover de stad HARELBEKE als opdrachtgevend bestuur de volledige 
verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, voor de technische bepalingen die zij ter zake in het bestek laten 
inlassen en voor alle wijzigingen en bijwerken die tijdens de uitvoering van de gezamenlijke werken 

noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de werken te hunnen laste. 
 
De kosten van de opdracht voor de studie van de gezamenlijke werken wordt evenredig verdeeld tussen de 
partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen op basis van de ramingen of de eindafrekening van de 
gezamenlijke werken. 
 
§2. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen (K.B. 25.01.2001) stelt de stad HARELBEKE als opdrachtgevend bestuur één 
gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-ontwerp aan die tijdens de fase van het ontwerp van de 
gezamenlijke werken de veiligheidscoördinatie zal uitvoeren. 
 
Partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp zijn opdracht, samenhangend met hun aandeel in 
de gezamenlijke opdracht, ten allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes 
van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van de 
gezamenlijke werken en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdracht.  De 
dienstverlener aan wie de studieopdracht is toegewezen, zal hiertoe eveneens door de stad HARELBEKE als 
opdrachtgevend bestuur contractueel worden verplicht. 
De partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze opdracht de volledige 
verantwoordelijkheid op ten aanzien van de stad HARELBEKE als opdrachtgevend bestuur. 
 
De stad HARELBEKE ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van de opdracht een exemplaar 
van het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP), het aangepaste coördinatiedagboek en postinterventiedossier 
met betrekking tot de gezamenlijke werken door de veiligheidscoördinator-ontwerp wordt overgemaakt aan alle 
partijen. 
 
De kost van de opdracht veiligheidscoördinator-ontwerp wordt evenredig verdeeld tussen de partijen op basis 
van het geraamd aandeel van elk der partijen in de gezamenlijke werken. 
 
§3. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de codes van goede praktijk voor 
het werken met uitgegraven bodem (het Decreet van 27.10.2006, het VLAREBO besluit van 14.12.2007 en de 
codes van goede praktijk van 01.04.2008) stelt de stad HARELBEKE als opdrachtgevend bestuur de 
bodemsanerings-deskundige aan voor het opstellen van het technisch verslag.  De stad HARELBEKE staat als 
opdrachtgevend bestuur in voor het conform verklaren van het technisch verslag. 
 
Het opdrachtgevend bestuur voegt het door een erkende bodembeheersorganisatie conform verklaarde 
technisch verslag toe aan het aanbestedingsdossier. 
 
De kost van de bodemsaneringsdeskundige, het conformverklaren, de extra gerelateerde prestaties door het 
studiebureau, … wordt evenredig verdeeld tussen de partijen op basis van het geraamde aandeel grondverzet 
van elk der partijen in de gezamenlijke werken. 
 
§4. In uitvoering van de wetgeving en reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen (K.B. 25.01.2001) stelt de stad HARELBEKE als opdrachtgevend bestuur één gemeenschappelijke 
veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan die tijdens de fase van de uitvoering van de gezamenlijke werken de 
veiligheids-coördinatie zal uitvoeren. 

 
Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn opdracht ten allen tijde volledig en 
adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de 
verwezenlijking van de gezamenlijke werken en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van 
zijn opdracht.  Ook de aannemer aan wie de opdracht tot uitvoering zal gegund worden, zal hiertoe door de 
stad HARELBEKE als opdrachtgevend bestuur worden verplicht. 
Alle partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze opdracht de volledige 
verantwoordelijkheid op ten aanzien van de stad HARELBEKE als opdrachtgevend bestuur. 
 
De stad HARELBEKE ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van de opdracht een exemplaar 
van het aangepaste VGP, coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de gezamenlijke 
werken door de veiligheids-coördinator-verwezenlijking aan alle partijen wordt overgemaakt. 
 
De kost van de opdracht veiligheidscoördinator-verwezenlijking wordt evenredig verdeeld tussen de partijen op 
basis van de eindafrekening van elke der partijen in de gezamenlijke werken. 
 
§5. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen en onteigeningen die nodig zijn voor de 
uitvoering van de werken ten hare laste.  Desgevallend worden de vergunningsaanvragen gebundeld. 
 
ARTIKEL 3. 
 
De werken ten laste van de stad HARELBEKE en deze ten laste van INFRAX worden in de, bij het bestek 
horende, opmeting onder afzonderlijke delen vermeld en maken het voorwerp uit van afzonderlijke, door de 



aannemer op te stellen, vorderingsstaten.  In artikel 95 van het K.B. 14.01.2013 van de administratieve 
bepalingen van het bijzonder bestek, zal de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. 
 
ARTIKEL 4. 

 
Conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten schrijft de stad HARELBEKE als opdrachtgevend bestuur 
voor de opdracht van de werken de gunningsprocedure uit, staat in voor de opening der inschrijvingen, maakt 
het gunningsverslag op en wijst de opdracht van werken toe.  Aangezien de opdracht van werken één 
ondeelbaar geheel vormt worden de gezamenlijke werken toevertrouwd aan de laagste regelmatige bieder voor 
de totale opdracht van werken. 
 
De stad HARELBEKE als opdrachtgevend bestuur zal de kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke 
werken slechts betekenen nadat INFRAX heeft ingestemd met het gunningsvoorstel en een document heeft 
overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder voorbehoud akkoord gaan met de gunning van het gedeelte de 
werken te hare laste en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft voorzien. 
Desnoods verzoekt de stad HARELBEKE als opdrachtgevend bestuur de aannemers om een verlenging van de 
geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van INFRAX.  In elk geval zal INFRAX dit 
akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd verzocht.  Zoniet kan, in geval van zware 
nalatigheid, de partij die verantwoordelijk is voor de vertraging de financiële gevolgen ervan ten laste worden 
gelegd. 
 
ARTIKEL 5. – Borgtocht. 
 
Als opdrachtgevend bestuur verzoekt de stad HARELBEKE de aannemer de borgtocht te stellen.  Deze heeft 
betrekking op de totaliteit der werken.  De stad HARELBEKE kan als opdrachtgevend bestuur beslag leggen op 
de ganse borgtocht, maar zal deze geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van deze partij ten aanzien 
van wie de aannemer tekort is geschoten en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs van de werken. 
 
ARTIKEL 6. – Leiding der werken. 
 
Als opdrachtgevend bestuur duidt de stad HARELBEKE de leidend ambtenaar aan.  De leidend ambtenaar neemt 
de leiding der werken waar.  Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om – voor alle werken, die ze ook ten 
laste neemt – opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, 
proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering der werken op te maken, de werken te schorsen, 
vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van 
ambtswege voor te stellen, enz. 
 
Voorafgaandelijk aan zijn beslissing zal de leidend ambtenaar advies vragen aan de belanghebbende partij(en).  
Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien zijn deze adviezen bindend. 
 
De gevraagde adviezen moeten worden gegeven binnen een termijn die de vlotte vooruitgang der werken 
waarborgt.  Alle partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook het financiële aangaande hun verleende 
adviezen. 
 
ARTIKEL 7. – Toezicht der werken 
 
Alle partijen duiden bij gunning der werken een toezichter aan voor het toezicht op hun deel der werken. 
 
ARTIKEL 8. 

 
Indien de stad HARELBEKE als opdrachtgevend bestuur tijdens de uitvoering een belangrijke wijziging van de 
opdracht of de plans voor het gedeelte ten laste van INFRAX noodzakelijk acht, wordt vóór de betekening aan 
de aannemer de goedkeuring van INFRAX bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. 
 
ARTIKEL 9. 
 
Behoudens ingeval een zware fout of nalatigheid vanwege de stad HARELBEKE als opdrachtgevend bestuur, 
verbindt INFRAX zich ertoe om, met betrekking tot de werken te haren laste, de stad HARELBEKE als 
opdrachtgevend bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen.  De stad 
HARELBEKE verstrekt als opdrachtgevend bestuur alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure. 
 
Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de werken ten laste van de ene of 
andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen op basis van het aandeel van 
elk van de partijen in de samengevoegde opdracht en instaan voor de financiële gevolgen van deze 
aansprakelijkheid. 
 
ARTIKEL 10. 
 
De opdrachten van werken en diensten worden uitgevoerd, deels voor rekening van de stad HARELBEKE en 
deels voor rekening van INFRAX.  Alle partijen beschikken over 10 kalenderdagen om de 
betalingsvoorstellen/facturen na te zien en/of eventueel te verbeteren. 



In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staat deze alleen in voor de daaruit voortvloeiende 
verwijlintresten of andere schadevergoedingen en zal de ingebreke gebleven partij de andere partij volledig 
vrijwaren. 
 

§1. Per partij maakt het studiebureau afzonderlijke facturen op. 
 
§2. Per partij maakt de veiligheidscoördinator-ontwerp en –verwezenlijking afzonderlijke facturen op. 
 
§3. Per partij maakt de bodemsaneringsdeskundige afzonderlijke facturen op. 
 
§4. Per partij maakt de aannemer afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen op.  De 
betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij het opdrachtgevend bestuur met kopie aan de 
leidend ambtenaar. 
Per afzonderlijk deel in de meetstaat worden eveneens afzonderlijke betalingsaanvragen en kopieën van de 
vorderingsstaat ingediend bij de betalende partijen, t.t.z. voor  
- het deel ten laste van de stad HARELBEKE bij de stad HARELBEKE 
- het deel ten laste van INFRAX bij INFRAX 
 
Voor de opdracht van werken beschikken alle partijen over een termijn van 15 kalenderdagen om de 
vorderingsstaten na te zien en/of eventueel te verbeteren. De al dan niet verbeterde betalingsaanvragen en 
vorderingsstaten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leidend ambtenaar. 
Na ontvangst van de door de leidend ambtenaar verbeterde en goedgekeurde betalingsaanvragen en 
vorderingsstaten doen de partijen voor het aandeel te hunnen laste een verzoek tot facturatie. 
 
De stad HARELBEKE en INFRAX zullen instaan voor de betaling van de aannemer binnen de termijn voorzien in 
artikel 95 van het K.B. 14.01.2013. 
 
ARTIKEL 11. – Boetes en kortingen wegens minwaarde. 
 
De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald aandeel van de 
opdrachten van werken of diensten komen ten goede aan de betrokken partij.  De andere boetes (van 
algemene aard) en/of kortingen wegens minwaarde, die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel 
van de desbetreffende opdracht, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende partijen 
verdeeld over de partijen. 
 
ARTIKEL 12. – Voorlopige en definitieve oplevering – Vrijgave borgtocht. 
 
Aangezien het één globale aanneming betreft, worden de voorlopige en definitieve oplevering verleend voor de 
gehele aanneming. 
 
Voor het plaatsbezoek voorafgaandelijk aan de voorlopige en definitieve oplevering worden alle partijen tijdig 
en reglementair uitgenodigd door de leidend ambtenaar zodat aan allen de mogelijkheid wordt geboden 
tegensprekelijk hun opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van 
oplevering. 
 
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hierover een duidelijke 
motivatie.  De leidend ambtenaar beslist, zoals beschreven in artikel 6. 
 
De voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar gegeven.  De processen-verbaal van 

de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar opgesteld en aan alle partijen 
overgemaakt. 
 
ARTIKEL 13. – Waarborgperiode. 
 
Tijdens de waarborgperiode zal INFRAX aan de stad HARELBEKE als opdrachtgevend bestuur elke eventuele 
gebrekkige uitvoering aan de weg- en rioleringsinfrastructuur rapporteren.  De stad HARELBEKE zal als 
opdrachtgevend bestuur vervolgens met de aannemer contact opnemen in verband met de nodige 
herstellingswerken. 
 
HOOFDSTUK 2 
 
(De hierna volgende artikelen zijn van toepassing indien in uitvoering van de beslissing van de gemeente/stad 
geen beroep kan worden gedaan op toelage, in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 
februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire 
rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van 
individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en latere wijzigingen.) 
 
ARTIKEL 14. 
 



De stad HARELBEKE komt financieel tussen in de kosten verbonden aan de aanleg en verbetering van openbare 
riolen in de Politieke Gevangenenstraat à rato van 75% van de kosten (exclusief BTW) bepaald in uitvoering 
van artikel 1, 5° van het hierboven vernoemde besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002. 
De rioleringswerken worden in de, bij het bestek horende, opmeting onder een afzonderlijk deel vermeld. 

 
ARTIKEL 15. 
 
INFRAX zal de kennisgeving van de goedkeuring van de werken slechts overmaken aan de stad HARELBEKE 
nadat de stad HARELBEKE een document heeft overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder voorbehoud 
tussenkomt in de kosten verbonden aan de aanleg van de openbare riolering en hiervoor de nodige financiële 
middelen heeft voorzien. 
Desnoods verzoekt de stad HARELBEKE als opdrachtgevend bestuur de aannemers om een verlenging van de 
geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de stad HARELBEKE.  In elk geval zal de 
stad HARELBEKE dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd verzocht.  Zoniet kan de 
partij die verantwoordelijk is voor de vertraging, de financiële gevolgen ervan te laste gelegd worden. 
 
ARTIKEL 16. 
 
Na aanvaarding van deze oplevering maakt INFRAX op basis van de eindafrekening een debetnota voor betaling 
over aan de stad HARELBEKE. 
De door het Agentschap Ondernemen uitbetaalde toelage voor het aanleggen van de riolering, wordt tot 
maximaal de tussenkomst van de gemeente, in mindering gebracht. 
Binnen een termijn van 50 kalenderdagen, te rekenen vanaf datum ontvangst debetnota, betaalt de stad 
HARELBEKE het verschuldigde bedrag. 
Bij laattijdige betaling kan de wettelijke verwijlintrest worden aangerekend. 
 
ARTIKEL 17. 
 
De samenwerkingsovereenkomst ‘Boerderijstraat, Spoorwegstraat en Venetiëlaan (tussen Boerderijstraat en 
Spoorweg) van 18 oktober 2013, afgesloten tussen Infrax CVBA en de stad HARELBEKE komt te vervallen. 
 
Opgemaakt in tweevoud te Torhout op … 
 
Voor Infrax cvba, 
 
   
 
 
Jan Neys 
Manager Aankoop en Logistiek 
 
 
Voor de stad HARELBEKE, 
 
 
 
Carlo Daelman       Alain Top 
Secretaris       Burgemeester” 
 

Artikel 2 : 

 

Het bestek en de raming voor de opdracht “Bedrijventerrein Harelbeke Zuid”, opgesteld 

door de ontwerper, NV Sweco, gevestigd Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel wordt 

goedgekeurd.  De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten.  De raming bedraagt € 10.096.727,14 

excl. btw waarvan € 6.208.628,28 excl. btw lastens CVBA Infrax, € 3.070.335,86 excl. 

btw lastens stad (volledig subsidieerbaar) en € 817.763,00 excl. btw lastens Aquafin. 

 

Artikel 3 : 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van open aanbesteding. 

 

Artikel 4 : 

 

De uitgave voor het aandeel van de stad in deze opdracht is voorzien in het 

investeringsbudget 2016-2020 op code PBD 5/PBD5.1.1D/224007/020000/Actie 5.1. 



De subsidies zijn voorzien in het investeringsbudget 2016-2020 op codes : 

PBD 5/PBD5.1.1E/150000/020000/Actie 5.1.1 (Vlaamse subsidies)  

PBD 5/PBD5.1.1F/150000/020000/Actie 5.1.1 (subsidies Infrax) 

4. Renovatie sporthal Dageraad .  Goedkeuren bestek, raming ( 65.982,90 euro + 

21 %  btw.) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Er dringt zich een ernstige renovatie op van de Sporthal Dageraad. Het betreft zowel 

technieken, nieuwe toiletten als een nieuwe beschermlaag in de douches. 

In het kader van de opdracht “Renovatie sporthal Dageraad ” werd een bestek met nr. 

861.61-A.17/18 opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement Facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 65.982,90 excl. btw of € 79.839,31 

incl. btw. 

 

De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een bestek inzake een overheidsopdracht 

die niet opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien het ramingsbedrag op 

het investeringsbudget hoger is dan € 8.500 en het project niet nominatief in het budget 

is voorzien (toepassing art. 43 par 2.11° van het gemeentedecreet). 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding. 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2017, op 

budgetcode 221007/074010-VT-VT 65. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

-De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald 

artikel 24. 

-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

-Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

  



BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het bestek met nr. 861.61-A.17/18 en de raming voor de opdracht “Renovatie sporthal 

Dageraad ”, opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement Facility worden 

goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 65.982,90 excl. 

btw of € 79.839,31 incl. btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

 

Artikel 3: 

 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

 

Artikel 4: 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op 

budgetcode 221007/074010-VT-VT 65. 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

5. Renovatie stadhuis Fase 1 zolderverdieping.  Goedkeuren bestek, raming 

(33.341,20 euro + 21 % btw.) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Door de herhuisvesting van de ICT-dienst en de daaraan gekoppelde verschuivingen 

dringt er zich een beperkte renovatie op van enkele lokalen. 

De burelen van de financiële dienst zijn aan renovatie toe. Meer bepaald moet de vloer 

grondig worden aangepakt en de muren worden herschilderd. Er wordt een vergaderzaal 

ingericht en het grote bureelgedeelte wordt klaargemaakt voor de huisvesting van ICT-

GIS dienst. 

 

In het kader van de opdracht “Renovatie stadhuis Fase 1 zolderverdieping.” werd een 

bestek met nr. 861.11-A17/16 opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement 

Facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 33.341,20 excl. btw of € 40.342,85 

incl. 21% btw. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking, gezien de aard van de bestelling (raming lager dan € 85.000) en 

gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende 

prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum drie aannemers speelt 

de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven aannemers 

over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een bestek inzake een overheidsopdracht 

die niet opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien het ramingsbedrag op 



het investeringsbudget hoger is dan € 8.500 en het project niet nominatief in het budget 

is voorzien (toepassing art. 43 par 2.11° van het gemeentedecreet). 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2017, op 

budgetcode 221007/019010-BOD-BOD 47 (actieplan AP9.4) (Actie 9.4.3). 

 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

-De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald 

artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

-Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het bestek met nr. 861.11-A17/16 en de raming voor de opdracht “Renovatie stadhuis 

Fase 1 zolderverdieping.”, opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement Facility 

worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 

bedraagt € 33.341,20 excl. btw of € 40.342,85 incl. 21 % btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op 

budgetcode 221007/019010-BOD-BOD 47 (actieplan AP9.4) (Actie 9.4.3). 

 



6. Actualisatie van het gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de Code voor 

infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Aanleiding en context 

 

De gemeente en netwerkbeheerders zijn partners bij de aanleg van infrastructuur in het 

gemeentelijk openbaar domein. Gemeentewerken en nutswerken en nutswerken 

onderling vergen continu afstemming en overleg.  

 

In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van 

Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een code voor infrastructuur- en nutswerken 

langs gemeentewegen op met afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor 

werken in het openbaar domein.  

 

Ondertussen groeide vanuit de ervaringen op het terrein de vraag naar actualisatie van 

de code. Zo worden niet alle doelstellingen (o.a. kwaliteitsvol herstel, 

klachtenbehandeling, communicatie) voldoende gehaald. Er is ook nood aan betere 

afdwingbaarheid. De ervaring en vraag naar het ‘minder hinder’ concept nam toe. Er 

ontstonden digitale tools (KLIP, KLIM, GIPOD, …) die de afspraken uit de code kunnen 

ondersteunen. 

 

Daarom actualiseerden de VVSG en de VRN de code van 2001.   

 

2. Argumentatie 

 

Deze code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en 

van de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering van 

werken (inclusief puntwerken) in het openbaar domein; een goed herstel van het 

openbaar domein na nutswerken; een betere afstemming van werken; een betere 

communicatie; aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een 

performante opvolging voor meldingen en klachten.  

 

In de code staan afspraken over de handhaving ervan.  

 

Bij het opstellen van deze code werd ernaar gestreefd om een behoorlijk bestuur door de 

overheid en minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te  combineren met een 

goede dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven. 

 

Deze code kwam tot stand na intensieve besprekingen tussen een delegatie van 

nutsbedrijven, een delegatie van gemeenten (van klein tot groot), de Vlaamse Raad van 

Netwerkbeheerders, de VVSG, TedeWest en Igemo.  

 

De VVSG roept alle gemeenten en nutsbedrijven op om deze code te onderschrijven.  

 

Door een standaardisering van de afspraken zullen de nutsmaatschappijen de afspraken 

beter kunnen laten doorwerken in hun organisatie en zullen de afspraken beter kunnen 

afgedwongen worden bij de uitvoerders op het terrein.  

 

De raad van bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten keurde de 

Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen goed in de zittingen van 

03.02.2016 en 02.03.2016.  

 



Het is de bedoeling om de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen 

toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van de stad 

Harelbeke. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43 par. 2, 2° van het gemeentedecreet. 

 

3. Financiële gevolgen en gevolgen voor het personeelsbestand 

 

De ondertekening van de code op zich heeft geen financiële gevolgen en geen gevolgen 

voor het personeelsbestand omdat er al een personeelslid is aangeduid voor de 

technische opvolging van andermans werken op het openbaar domein en om toe te zien 

op de naleving van deze code. Deze persoon beschikt over minstens een halve voltijds 

equivalent om de taken uit te voeren. 

 

Als de afspraken uit de code worden nageleefd, zullen de afstemming met werken door 

derden en de kwaliteit van werken door derden verbeteren. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

-De Nieuwe Gemeentewet onder andere artikel 119 en artikel 135. 

-Het Gemeentedecreet: onder andere artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 57 en 58, 

artikel 64, artikel 192. 

-Code voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen van 2001, goedgekeurd 

door de gemeenteraad van 29 oktober 2001, onder de vorm van een gemeentelijk 

reglement vastgelegd op 15 april 2002 en aangepast op 9 november 2009. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad keurt de code voor infrastructuur- en nutswerken langs 

gemeentewegen goed luidend als volgt: 
 

“Code voor infrastructuur - en nutswerken langs gemeentewegen 
Inhoud 
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2 Doel van de code .................................................................................................................. 19 
3 Wettelijk en statutair kader .................................................................................................... 19 
4 Naleving van de code ............................................................................................................ 19 
5 Sperperiode ......................................................................................................................... 20 

5.1 Duur van de sperperiode ................................................................................................. 20 
5.2 Kenbaar maken van de sperperiode .................................................................................. 20 
5.3 Uitzonderingen op de sperperiode ..................................................................................... 20 

5.4 Overtreding van de sperperiode ........................................................................................ 20 
6 Installaties ........................................................................................................................... 21 
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8 Contactpersoon van de gemeente ........................................................................................... 21 
9 Toezichter en/of contactpersoon van de opdrachtgever .............................................................. 21 
Afdeling 2 – Planning, coördinatie en studie van de werken ........................................................... 22 
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11 Jaarplanning van werken met het (nuts)bedrijf als opdrachtgever ............................................. 22 
12 Jaarplanning van werken met de gemeente als opdrachtgever .................................................. 22 
13 Coördinatie en studie van een werk ....................................................................................... 22 
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13.2 Algemeen : coördinatie en synergie................................................................................. 22 
13.3 Gemeente gaat mee voor bovenbouw bij louter nutswerk .................................................. 23 
13.4 Werken in één sleuf ...................................................................................................... 23 

14 Coördinatie en studie van een louter nutswerk ........................................................................ 23 

15 Coördinatie en studie van een werk andere dan loutere nutswerken met de gemeente als opdrachtgever 
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15.1 Voorstudie ................................................................................................................... 23 
15.2 Coördinatievergadering over de opmaak van het voorontwerp ............................................ 23 
15.3 Coördinatievergadering over de opmaak van het ontwerp en over de opmaak van het uitvoeringsdossier
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15.4 Coördinatievergadering over de uitvoering met aannemer .................................................. 24 

16 Coördinatie en studie van een gecombineerd werk met een andere instantie dan de gemeente als 
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Afdeling 3 – Vraag* voor werken, algemene toelating voor werken en melding van werken .............. 24 
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17.1 Gebundelde digitale vraag* ............................................................................................ 25 
17.2 Individuele vraag* ........................................................................................................ 25 
17.3 Afspraken die gelden voor beide systemen om vragen* voor werken in te dienen ................. 25 
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19.1 Categorie 1 en specifieke werken .................................................................................... 26 
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Afdeling 1 – Algemene bepalingen 
 

1 Voorwerp van de code 
Deze code legt eenvormige duidelijke afspraken vast bij: 
1. werken op het openbaar domein met een nutsbedrijf, leidingenbeheerder of derde als opdrachtgever 
2. gemeentelijke infrastructuurwerken, waarvoor de gemeente optreedt als opdrachtgever met onder andere 

noodzakelijke aanpassings- en verplaatsingswerken aan de nutsleidingen en/of aan infrastructuur van 
derden 

Deze code legt de door alle partijen te respecteren technische en administratieve regels vast. 
Deze code deelt de werken op in categorieën met of zonder verkeershinder. Zie daarvoor de definities in 
artikels 51 en 58. 
 

2 Doel van de code 
Deze code heeft als doel:  
a. het duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en van de ondergrondse- en bovengrondse 

infrastructuur; 
b. de kwaliteitsvolle uitvoering van werken (inclusief puntwerken) in het openbaar domein; 
c. het informeren van de domeinbeheerder over puntwerken en de tijdige uitwisseling van alle noodzakelijke 

informatie tussen de betrokken kabel- en leidingbeheerders, nutsbedrijven, domeinbeheerders en eventuele 
andere opdrachtgevers van werken (in het openbaar domein) met het oog op afstemming van de planning, 
de studiefase, de uitvoering en de opvolging van werken door de betrokkenen;  

d. het coördineren van de uitvoering van werken waarvoor tijdens de studiefase wederzijdse verbintenissen 
werden aangegaan; 

e. de vlotte en snelle uitvoering van de werken, om de hinder en de duur van de werken zoveel mogelijk te 
beperken in evenwicht met noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere flankerende maatregelen; 

f. het voorkomen van werken gedurende de sperperiode na uitgevoerde werken met het oog op minder hinder 
en duurzaam beheer; 

g. de tijdige en correcte communicatie met de buurtbewoners en weggebruikers 

h. de performante opvolging voor meldingen en klachten in verband met de werken (inclusief nazorg); 
i. het vastleggen van gemeenschappelijke afspraken die gelden in alle steden en gemeenten die de code 

onderschrijven en een uniforme toepassing van die afspraken.  
j.  

3 Wettelijk en statutair kader 
Alle partijen engageren zich om deze code en de erin gemaakte afspraken na te leven en verbinden er zich toe 
vandaag en in de toekomst geen afbreuk te doen aan de afspraken bepaald in deze code.  
De wetgeving (in de ruime zin van het woord) die kan interveniëren met de code of waarnaar de code verwijst, 
is opgelijst in bijlage I ter verduidelijking, maar is niet limitatief. 
De basis voor het opmaken van de uitvoeringsplannen, het bijzonder bestek, de werkwijze tijdens de uitvoering 
en de wijze van herstelling is steeds de meest recente versie van het Standaardbestek 250 (SB 250) 
uitgegeven door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer met addenda en wijzigingen. Als een specifieke 
situatie dit vereist, dan kan de gemeente bij haar antwoord*** op de uitvoeringsplannen (art. 17.3) specifieke 
technische bepalingen in proportie met de situatie opleggen voortbouwend op het SB 250. 
  

4 Naleving van de code 
Partijen streven er naar om geschillen over de correcte naleving van deze code zoveel als mogelijk in der minne 
op te lossen, maar erkennen ook de noodzaak aan toezicht op de code en sanctionering bij niet naleving van de 
code. 
Deze code beschrijft proportionele procedures voor de handhaving en proportionele sancties bij de bepalingen 
waarvoor een handhavingsmogelijkheid noodzakelijk is. (art. 5.2, 5.4,18.1, 20, 21, 22, 27.4, 31, 35.3, 38, 
40.2, 42, 49) 



Geschillen over de naleving van deze code behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank territoriaal bevoegd 
voor de betrokken gemeente. 
 

5 Sperperiode 

De sperperiode is de periode na uitvoering van werken van categorie 1 waarin niemand nieuwe werken mag 
uitvoeren.  
 
5.1 Duur van de sperperiode 

De sperperiode start (ook bij een gefaseerd werk) na voorlopige oplevering (inclusief alle overkoppelingen en 
inclusief alle hiermee verband houdende werken) van dit werk of na PV van ingebruikname van dit werk (het 
vroegste van beide). Als een sperperiode geldt, start ze automatisch. 
De sperperiode geldt 2 jaar na een (synergie)werk aan nutsinfrastructuur waarbij slechts een deel van de 
bovenbouw wordt opengebroken in functie van het werk aan de nutsinfrastructuur en waarbij de bovenbouw 
enkel wordt hersteld in oorspronkelijke toestand (niet opgewaardeerd). 
De sperperiode geldt 5 jaar na het werk: 
a. bij een (her)inrichtingswerk van het openbaar domein.  

Dit kan ook gaan over de (her)inrichting van een deel van het openbaar domein (bijvoorbeeld nieuw 
voetpad) of van domein dat zal toegevoegd worden aan het openbaar domein 

b. bij het opwaarderen van de bovenbouw boven een (synergie)werk aan nutsinfrastructuur (niet louter 
hersteld in oorspronkelijke toestand) omdat de domeinbeheerder beslist mee te gaan in coördinatie met 
werken van het nutsbedrijf (bijvoorbeeld opwaardering van een voetpad boven een synergiewerk van 
nutsleidingen in dat voetpad).  
Voorwaarde is dat de synergie-aanvraag opnieuw gelanceerd werd (art. 13.3). 
 

5.2 Kenbaar maken van de sperperiode 
1. Zolang sperperiodes niet kunnen ingegeven worden in GIPOD:  
De gemeente houdt een digitale lijst bij van de sperperiodes van alle werken (eigen werken en werken van 
andere opdrachtgevers). Deze lijsten bevatten minimaal de straten en huisnummers waar de sperperiode geldt 
en het begin en het einde van de sperperiode. 
De gemeente maakt deze lijst jaarlijks digitaal over aan de opdrachtgevers (zodra dit kan gebeurt dit in 
GIPOD). De gemeente kan deze lijst ook tijdens het jaar actualiseren en een geactualiseerde lijst doorsturen. 
De opdrachtgevers geven de volledige lijsten door aan hun uitvoerders.  
2. Zodra sperperiodes kunnen ingegeven worden in GIPOD: 
Elke opdrachtgever duidt voor de eigen werken het begin en het einde van sperperiode aan in GIPOD, zodra het 
werk voorlopig is opgeleverd. Als dit niet correct gebeurt en na ingebrekestelling, dan kan de gemeente dit 
ambtshalve ingeven en de kosten (incl. administratieve en personeelskosten) doorrekenen. Zodra mogelijk 
worden sperperiodes in GIPOD automatisch gekoppeld aan een werk bij ingave van de voorlopige oplevering 
van een werk (in tussentijd te koppelen aan de ingave van het einde van een werk). 
Zodra de nutsbedrijven en leidingenbeheerders klaar zijn om geplande werken categorie 3 vooraf in te geven in 
GIPOD en zodra GIPOD klaar is om dit proces (informatie van geplande werken categorie 3 vergelijken met 
informatie van sperperiodes) uit te voeren, vermelden zij aan de gemeente bij de melding van het werk 
categorie 3 (art. 24, laatste alinea) dat het werk in een sperperiode valt.  
 
5.3 Uitzonderingen op de sperperiode 

Als een opdrachtgever een beroep doet of wil doen op een van onderstaande uitzonderingen, dan moet hij dit 
werk melden of aanvragen bij de gemeente (art. 17-18).  
1.  Op het verbod om tijdens de sperperiode een werk uit te voeren, gelden volgende uitzonderingen :  

a) Dringende werken (art. 51.5);  
b) Klantaansluitingen voor individuele woningen; 

Zodra de nutsbedrijven klaar zijn om geplande werken categorie 3 vooraf in te geven en zodra GIPOD 
klaar is om dit proces (informatie van geplande klantaansluitingen vergelijken met informatie van 
sperperiodes) te ondersteunen, zullen enkel nog onvoorzienbare klantaansluitingen (art. 54) voor 
individuele woningen tot de hier beschreven uitzondering behoren. 

c) Onvoorzienbare klantaansluitingen (art. 54) andere dan voor individuele woningen; 
d) Uitbreidingswerken of verzwaringswerken ten gevolge van onvoorzienbare specifieke (klant)aanvragen 

(art. 54). 
2.  Voor specifieke werken (art. 51.6) en voor boringen van categorie 1 of 2, beoordeelt de gemeente werk per 

werk of het al dan niet mag uitgevoerd worden in de sperperiode.  
3.  Als de gemeente, bij een (her)inrichtingswerk van domein dat zal toegevoegd worden aan het openbaar 

domein, in de gepaste vergunning geen verplichting opnam tot aanleg van de nutsvoorzieningen van alle 
nutsbedrijven die actief zijn in de gemeente (die nutsbedrijven waaraan de gemeente volgens art. 4.2.20. 
VCRO advies kan vragen) en als de opdrachtgever aantoont dat het daardoor nodig is om het werk uit te 
voeren binnen de sperperiode, dan mag de gemeente op de vraag* voor het werk geen negatief 
antwoord*** geven louter omwille van de sperperiode. 

 
5.4 Overtreding van de sperperiode  

Werken in de sperperiode zonder positief antwoord*** op de vraag* of zonder melding of onterecht werken in 
de sperperiode (ondanks melding) worden gehandhaafd volgens art. 20.  
 



6 Installaties 
Nieuwe installaties (volledig nieuw) worden in overleg met de gemeente geïntegreerd in het ontwerp en 
streefbeeld van het openbaar domein. De zichtbare installaties van nutsinfrastructuur worden in overleg met de 
gemeente en de opdrachtgever zo onkruidvrij mogelijk aangelegd. 

Voor volledige vervanging van installaties door installaties met beduidend grotere afmetingen, wordt een 
vraag* voor het werk ingediend (art. 17-18) en wordt in overleg gegaan met de gemeente. 
Om de toegankelijkheid van het openbaar domein te garanderen, voldoet de plaatsing van nieuwe zichtbare 
installaties of volledige vervanging van zichtbare installaties aan het Vademecum Voetgangersvoorzieningen 
(verwijzing in bijlage (art. 61)). 
In ieder geval dienen de beheerders van deze zichtbare installaties deze in goede staat te houden vrij van 
graffiti en affiches. 
De naam of het kenteken van de huidige eigenaar is steeds aanwezig op de zichtbare infrastructuur van het 
(nuts)bedrijf. Bij nieuwe zichtbare infrastructuur geldt dit onmiddellijk. De gemeente kan dit ook vragen voor 
bestaande zichtbare infrastructuur.  
Bij niet naleving na twee schriftelijke kennisgevingen aan de eigenaar van de zichtbare infrastructuur, kan de 
gemeente ambtshalve herstellen, graffiti en affiches verwijderen en de naam of het kenteken aanbrengen, op 
kosten (incl. administratieve en personeelskosten) van de eigenaar van de zichtbare infrastructuur. 
 

7 Overdracht 
Bij overdracht van installaties stelt de overdrager het gemeentebestuur hiervan in kennis met inbegrip van de 
vermelding van naam, statuut en coördinaten van de overnemer. 
 

8 Contactpersoon van de gemeente 
De gemeente mandateert een of meerdere contactpersonen voor de technische opvolging van andermans 
werken op het openbaar domein. 
Deze contactpersoon krijgt bevoegdheden om namens de gemeente toe te zien op de naleving van deze code. 
Over het al dan niet naleven van de code communiceert de gemeente steeds rechtstreeks met het 
(nuts)bedrijf/de opdrachtgever van de werken. 
De contactpersoon van de gemeente mag bij de nutsbedrijven of andere opdrachtgevers, hun aangestelden, 
hun eventuele opvolgers, de aannemers en de onderaannemers alle nuttige inlichtingen opvragen die relevant 
zijn voor de naleving van de code. Het (nuts)bedrijf/de opdrachtgever bezorgt de gevraagde informatie ten 
laatste op de eerstvolgende werkdag aan de contactpersoon van de gemeente. 
De uitnodigingen voor de coördinatievergaderingen, de werfvergaderingen, de plaatsbeschrijving, de voorlopige 
en de definitieve oplevering worden gericht aan de contactpersoon van de gemeente. De contactpersoon van de 
gemeente kan zich laten vervangen.  
De gemeente bezorgt aan elke opdrachtgever die werken in het openbaar domein vraagt* of meldt, de 
contactgegevens van een of meerdere contactpersonen, ten laatste voor de start van de werken. 
Als de gemeente tijdens de uitvoering van het werk een andere contactpersoon aanduidt, dan meldt ze dit 
schriftelijk aan het nutsbedrijf/de opdrachtgever. 
 

9 Toezichter en/of contactpersoon van de opdrachtgever 
De coördinatie van de werken zelf en het toezicht op de werken is de taak van de opdrachtgevers van de 
werken.  
Zowel de opdrachtgever van de werken zelf als zijn aangestelde, zijn opvolger en de uitvoerder van de werken 
moeten de bepalingen van deze code naleven. 
De opdrachtgever van de werken neemt de naleving van de code mee op in de opdracht van de uitvoerder van 
de werken; hij controleert en dwingt af dat die de code naleeft.  
De opdrachtgever voert controle en toezicht uit op de werken bij middel van een toezichter onafhankelijk van 
de aannemer, bij voorkeur een vertegenwoordiger van de eigen organisatie.  

De opdrachtgever duidt een toezichter aan, die voldoende gekwalificeerd is voor de opvolging en de uitvoering 
van de werken. Deze toezichter is steeds bereikbaar voor de contactpersoon van de gemeente tijdens de 
kantooruren. Na de kantooruren moet een nummer ter beschikking te zijn, waar steeds iemand te bereiken is 
bij defect of ongeval. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de toezichter zowel mondeling als schriftelijk het 
Nederlands beheerst.  
Als verscheidene opdrachtgevers werken in synergie (inclusief overkoppelingen) uitvoeren, dan stellen zij 
samen één contactpersoon aan, onafhankelijk van de aannemer. 
Ook voor de uitvoering van werken van categorie 3 en dringende werken duidt de opdrachtgever een voldoende 
gekwalificeerde toezichter en/of een verantwoordelijke contactpersoon aan voor de gemeente. 
Als de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk een andere toezichter aanstelt voor het werk, dan 
meldt hij dit vooraf schriftelijk aan de contactpersoon van de gemeente. 
Als de gemeente een tekort aan toezicht en controle vaststelt, dan contacteert zij de opdrachtgever en wordt 
hiervoor in consensus met de opdrachtgever een oplossing gezocht. Meetbare doelen en vaste 
evaluatiemomenten in lijn met de afspraken in de code kunnen hiervoor afgesproken worden. 
Mogelijke gevolgen van slecht toezicht die zich voordoen (bijvoorbeeld slecht herstel, gebrek aan opvolging, 
melding, …) kan de gemeente sanctioneren volgens de bepalingen in deze code. 
 
  



Afdeling 2 – Planning, coördinatie en studie van de werken 
 
10 Meerjarenplanning 
Bij de opmaak van hun meerjarenplanning engageren de gemeenten en opdrachtgevers van werken in het 

openbaar domein zich om informatie, van zodra bekend, uit te wisselen met de betrokken partijen om, daar 
waar dit wenselijk is, de meerjarenplanning en de budgetten zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen. 
Zij geven concrete projecten die men reeds kan aanduiden op kaart en die gebudgetteerd worden in de 
meerjarenplanning, bij voorkeur in in de GIPOD tool meerjarenplanning. 
Bij de opmaak van de gemeentelijke meerjarenplanning (het eerste jaar van de gemeentelijke legislatuur) 
organiseert de gemeente hiertoe minstens één overlegmoment met de betrokken opdrachtgevers van werken in 
het openbaar domein. Dit kan door de meerjarenplanning als agendapunt op te nemen in de reeds geplande 
jaarlijkse overlegmomenten met de verschillende partners of door er een concreet overleg voor te organiseren. 
Wie betrokken is, kan in eerste instantie gedetecteerd worden via GIPOD en KLIP. Ook alle wegbeheerders en 
openbare vervoersmaatschappijen en de politiediensten kunnen worden uitgenodigd. De betrokken 
opdrachtgevers delen de hen bekende gegevens inzake de door hen reeds geplande projecten mee.  
 
11 Jaarplanning van werken met het (nuts)bedrijf als opdrachtgever 
Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever, die werken plant op het openbaar domein, bezorgt jaarlijks haar 
jaarplanning voor het volgende jaar aan de gemeente. Het moment waarop dit gebeurt wordt bilateraal 
afgestemd. Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever geeft deze jaarplanning bij voorkeur in in GIPOD. Deze 
jaarplanning is een niet-limitatieve lijst. 
Deze jaarplanning wordt besproken op een eerstvolgend overlegmoment. Bij wijzigingen bezorgt het 
(nuts)bedrijf / de opdrachtgever de nieuwe planning onmiddellijk aan de gemeente (bij voorkeur via GIPOD); 
het wordt op het eerstvolgend overlegmoment besproken.  
 
12 Jaarplanning van werken met de gemeente als opdrachtgever 
Na goedkeuring van het budget met de jaarlijkse investeringen, informeert de gemeente de nutsbedrijven 
hierover. Deze jaarplanning is een niet-limitatieve lijst. Op het eerstvolgende overlegmoment, hetzij over de 
jaarplanning hetzij over een concreet project, wordt deze informatie meegenomen. De nutsbedrijven 
controleren dan de noodzaak van vervanging of uitbreiding van hun netten. 
De gemeente houdt minstens eenmaal per jaar een coördinatievergadering; dit kan een specifieke vergadering 
zijn of een agendapunt op een vergadering waarop alle betrokkenen aanwezig zijn. Hierop nodigt de gemeente 
minstens alle leidingbeheerders die zich in KLIP en GIPOD geregistreerd hebben voor het grondgebied van de 
gemeente. Ook alle wegbeheerders, openbare vervoersmaatschappijen en politiediensten kunnen worden 
uitgenodigd. De vergadering heeft tot doel alle op middellange en lange termijn geplande infrastructuurwerken 
en tevens geplande nutswerken op gemeentelijk openbaar domein te coördineren. 
 
13 Coördinatie en studie van een werk 

 
13.1 Toepassingsgebied 
De artikels 13 t.e.m. 16 over de coördinatie en studie van een werk gelden voor werken van categorie 1 en 
voor de specifieke werken die een coördinatie vereisen. 
 
13.2 Algemeen : coördinatie en synergie 
Voor elk werk gaat de initiatiefnemer (een opdrachtgever van werken in het openbaar domein of de gemeente) 
na of er betrokken partners zijn die willen meegaan in het werk. Als dit zo is, dan brengt zij het werk in 
coördinatie of in synergie 
De betrokken partners die de initiatiefnemer moet uitnodigen op coördinatievergaderingen voor een werk, zijn: 
1. alle partners die naar boven komen na het raadplegen van KLIP voor de werkzone van het project  
2. alle partners die positief reageren op een synergie-aanvraag via GIPOD 
3. in elk geval de domeinbeheerder  
Voor elk werk van categorie 1 geeft de initiatiefnemer in het GIPOD een synergie-aanvraag in, ten laatste twee 
maanden voor de geplande aanvang van het werk. (artikel 11 § 1 GIPOD-decreet). Voor de toepassing van 
artikel 11 § 3 van het GIPOD decreet beschouwt deze code een termijn van tien werkdagen als een minimum 
om op een redelijke manier te kunnen antwoorden op een synergie-aanvraag en dit onder voorbehoud van 
definitieve goedkeuring en verdere planning. De uitzonderingen waarvoor de initiatiefnemer voor het werk van 
categorie 1 geen synergie-aanvraag moet ingeven in GIPOD (bijvoorbeeld omdat er reeds een 
coördinatievergadering werd georganiseerd voor deze werken) staan beschreven in artikel 11 § 2 van het 
GIPOD decreet. 
Ook voor een coördinatie-aanvraag beschouwt deze code een termijn van tien werkdagen als een minimum om 
op een redelijke manier te kunnen antwoorden.  
Als er geen betrokken partners zijn of er reageert geen enkele partner op de coördinatie-aanvraag of op de 
synergie-aanvraag, dan is er geen verdere coördinatie en dan geldt de sperperiode automatisch (art. 5.1). 
Synergie-aanvraag en bewijs van overleg of agendering van een project op een coördinatievergadering, gelden 
als bewijs van coördinatie.  
Als de werken langdurig uitgesteld worden, dan is het aangewezen een nieuwe synergie-aanvraag te lanceren 
of een nieuwe coördinatievergadering te beleggen.  
Een KLIP-aanvraag voor de werkzone van het project wordt uitgevoerd bij aanvang van de studie (fase 
voorontwerp) voor het werk. 
 



13.3 Gemeente gaat mee voor bovenbouw bij louter nutswerk 
Bij een synergiewerk van louter nutsleidingen kan de gemeente ook nog in het kader van de vraag* voor het 
werk beslissen om mee te gaan in de opwaardering van de bovenbouw van dit nutswerk. Dit onder voorwaarde 
dat klantaansluitingen binnen de wettelijk vastgelegde termijnen kunnen uitgevoerd worden en dat de 

opdrachtgever en de gemeente bij mogelijke vertragingen in overleg gaan. 
Als de gemeente meegaat met de bovenbouw, dan geldt de sperperiode van 5 jaar i.p.v. 2 jaar op voorwaarde 
dat de synergie-aanvraag opnieuw gelanceerd wordt. (art. 5.1) 
Als een nieuwe synergie-aanvraag wordt gelanceerd, dan gebeurt dit in onderling overleg en bij voorkeur door 
de gemeente. Hierdoor wordt geen uitspraak gedaan over het pilootschap (in GIPOD kan pilootschap 
overgedragen worden).  
Als de gemeente reeds reageerde op een synergie-aanvraag van een opdrachtgever, dan, moet in onderling 
overleg een nieuwe synergie-aanvraag gelanceerd worden. 
 
13.4 Werken in één sleuf 
Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever verbindt er zich toe, waar technisch mogelijk, de nodige (nuts)leidingen 
samen met andere (nuts)bedrijven aan te leggen in één sleuf. 
  
14 Coördinatie en studie van een louter nutswerk 
Bij de aanvang van de studie vraagt de opdrachtgever voor de werkzone van het werk, de ligging van de 
nutsleidingen en riolering aan via KLIP en KLIP DF (zodra operationeel).  
De opdrachtgever geeft het werk ook in in GIPOD en lanceert een synergie- aanvraag (art.13.2).  
Als er betrokken partners reageerden op de synergie-vraag voor dit werk binnen GIPOD, dan wordt overlegd en 
een piloot bepaald.  
Tijdens de studiefase van het werk wordt nagegaan of er buiten dienst gestelde leidingen aanwezig zijn. Als 
door het verwijderen ervan het uitwijken naar de rijweg kan vermeden worden, dan voorziet de betrokken 
kabel- en leidingbeheerder om alle bij de studiefase gekende definitief buiten dienst gestelde leidingen te 
verwijderen die door de werkzaamheden zichtbaar worden in een gegraven sleuf of ander grondwerk van de 
geplande werken van de opdrachtgever. Tijdens de uitvoering van de werken wordt nagegaan of de 
verwijdering effectief kan plaatsvinden. Deze alinea geldt ook voor werken van categorie 2. 
 
15 Coördinatie en studie van een werk andere dan loutere nutswerken met de gemeente als 

opdrachtgever (bouwheer) 
Als de gemeente bouwheer is van gecombineerde dossiers op haar openbaar domein, dan gelden de bepalingen 
van dit artikel. Deze worden zoveel als mogelijk afgestemd met de ‘ Praktische leidraad voor werken in de 
omgeving van nutsinfrastructuur op het openbare domein in Vlaanderen’ (zie bijlage art. 61). 
Als zij geen bouwheer is maar medeopdrachtgever, dan geldt art. 16. 
De gemeente informeert het nutsbedrijf, zo snel mogelijk en minstens 2 maand vooraf, zij het onder 
voorbehoud, inzake plaats en aard van de werken en vermoedelijke uitvoeringstermijn van de geplande 
infrastructuurwerken. Hierbij gebruikt zij GIPOD en/of een coördinatievergadering. 
 
15.1 Voorstudie 
Als voor een project voorstudies noodzakelijk zijn, dan betrekt de gemeente hierbij ook de nutsbedrijven of 
andere betrokken opdrachtgevers. 
Tijdens het overleg i.k.v. de voorstudie wordt besproken wat mogelijke knelpunten kunnen zijn. 
Bij de aanvang van de studie (voorontwerpfase) traceert de gemeente of haar aangestelde ontwerper via een 
KLIP aanvraag de ligging van de nutsleidingen en de betrokken kabel- en leidingbeheerders. 
Op basis van deze gegevens maakt de ontwerper een digitaal plan op van alle volgens de KLIP-aanvraag 
aanwezige nutsleidingen, rioleringen en andere ondergrondse installaties en vermeldt voor al deze 
ondergrondse leidingen en installaties, indien beschikbaar, eveneens de ingravingsdiepte (vooral bij boringen). 

De ontwerper maakt tijdens zijn voorontwerp een opsomming van de potentiële knelpunten tussen ontwerp en 
de aanwezige installaties en leidingen. 
 
15.2 Coördinatievergadering over de opmaak van het voorontwerp 
De gemeente belegt tijdens de voorontwerpfase een eerste coördinatievergadering met de betrokken 
opdrachtgevers, om kennis te nemen van de impact van de werken (inclusief beplantingen) op de aanwezige 
kabel- en leidingeninfrastructuur. Tijdens dit overleg wordt de opsomming van potentiële knelpunten 
besproken. Als er twijfel is dat er een effectief knelpunt is, omwille van de onzekerheid van de juiste ligging of 
diepte van de kabel-en leidingeninfrastructuur, dan kan er beslist worden om onmiddellijk na de eerste 
coördinatievergadering voorontwerp proefsleuven te laten uitvoeren op kritische locaties voor het ontwerp. 
De kosten voor de uitvoering van proefsleuven zijn voorwerp van verdere onderhandelingen tussen de 
gemeenten en de nutsbedrijven.  
Tijdens de studiefase (voorontwerp) van het werk wordt nagegaan of er buiten dienst gestelde kabels, leidingen 
en installaties aanwezig zijn. De betrokken kabel- en leidingbeheerder voorziet om alle bij de studiefase 
gekende definitief buiten dienst gestelde kabels, leidingen en installaties te verwijderen die door de 
werkzaamheden zichtbaar worden in een gegraven sleuf of ander grondwerk van de geplande werken van de 
bouwheer/opdrachtgever. Tijdens de uitvoering van de werken wordt nagegaan of de verwijdering effectief kan 
plaatsvinden. Deze alinea geldt ook voor werken van categorie 2.  
Op basis van de uitgewisselde informatie en rekening houdend met de andere impact hebbende factoren en 
beperkingen, streeft de gemeente in haar project ernaar dat nutsleidingen zo min mogelijk moeten worden 
aangepast of verplaatst.  
Er wordt afgesproken wie de bewoners van de huizen en alle betrokken aangelanden in de zone van de werken 
informeert over de geplande werken en wanneer dit gebeurt. Er wordt daarbij eveneens gevraagd dat de 



personen of bedrijven die een nieuwe aansluiting, een uitbreiding en/of verzwaring van hun installaties 
(elektriciteit, telecommunicatie, gas, water e.a.) hebben gepland, dit kenbaar willen maken, zodat gepaste 
maatregelen kunnen worden genomen gelet op de sperperiode.  
Tenzij anders geldende wetgeving of anders geregeld, vallen de kosten van het verplaatsen van de 

(nuts)leidingen en hun toebehoren ten laste van de (nuts)bedrijven. 
Na onderzoek en overleg zal de gemeente de verplaatsingsbevelen geven.  
Op basis van de uitgewisselde informatie en de gemaakte afspraken op de coördinatievergadering voorontwerp, 
houdt het nutsbedrijf hiermee rekening in de programmatie van zijn werken. 
In deze fase worden afspraken gemaakt over de veiligheidscoördinatie. 
(Voor)ontwerpdossiers mogen pas ter goedkeuring worden voorgelegd i.k.v. subsidies na de eerste 
coördinatievergadering voorontwerp. 
 
15.3  Coördinatievergadering over de opmaak van het ontwerp en over de opmaak van het 

uitvoeringsdossier 
Voor beperkte infrastructuurwerken kan de gemeente beslissen om de CV voorontwerp en de CV ontwerp te 
herleiden tot één coördinatievergadering. Dit gebeurt in overleg met alle partners. Voor complexe 
infrastructuurwerken kan de gemeente beslissen om meerdere coördinatievergaderingen te laten doorgaan. 
Bij de CV ontwerp wordt de impact van de infrastructuurwerken op deze van de nutsleidingen in detail 
behandeld, aan de hand van gedetailleerde plannen en de informatie van de proefsleuven en wordt de door het 
nutsbedrijf uit te voeren aanpassingswerken besproken. De gemeente verstrekt op deze vergadering de 
informatie over de verwachte timing en het verloop van het project zodat beide partijen hun timing op elkaar 
kunnen afstemmen. De nutsbedrijven bezorgen aansluitend aan deze vergadering aan de gemeente de plannen 
met de door hen uit te voeren werken. 
In de aanbesteding wordt opgenomen welke buiten dienst gestelde leidingen moeten worden verwijderd door 
de aannemer van de gemeente (bouwheer) en welke door de aannemer van de kabel- en leidingbeheerders. 
Een leiding mag alleen geknipt en verwijderd worden in opdracht en op kosten van de kabel- en 
leidingbeheerder. 
Het nutsbedrijf neemt de met de gemeente afgesproken procedure en timing inzake de uit te voeren 
aanpassings- en verplaatsingswerken op in zijn werkprogramma, onderneemt hiervoor alle noodzakelijke acties 
en legt alle noodzakelijke middelen vast. 
De gemeente, nutsbedrijven en derde opdrachtgevers gunnen hun werk op basis van de gemaakte afspraken 
en houden elkaar hiervan op de hoogte.  
 
15.4 Coördinatievergadering over de uitvoering met aannemer 
Na gunning van haar werken en vóór de aanvang van de infrastructuurwerken van de gemeente, belegt de 
gemeente een coördinatievergadering met het nutsbedrijf en de aannemers van de infrastructuur- en 
nutswerken. Op deze vergadering worden in detail de aard, de fasering, de timing en eventuele sancties bij het 
niet naleven van de afspraken (volgens afdeling 4) van de uit te voeren aanpassings- en verplaatsingswerken 
aan de nutsleidingen besproken en vastgelegd.  
Ten laatste tijdens deze vergadering delen de nutsbedrijven aan de gemeente/bouwheer mee wie de piloot is 
voor de nutswerken in synergie en wie de contactpersoon voor de piloot is.  
In deze vergadering worden de afspraken gemaakt voor het uitvoeren van de plaatsbeschrijving van het 
gemeentelijke patrimonium. 
De gemeente, het nutsbedrijf en/of derde opdrachtgever geeft een wijziging onmiddellijk door aan alle partijen 
en bevestigt dit schriftelijk. Indien nodig overleggen de partijen hierover. 
 
16 Coördinatie en studie van een gecombineerd werk met een andere instantie dan de gemeente als 

(mede)opdrachtgever  
Bij werken andere dan nutswerken met een andere instantie dan de gemeente als (mede)opdrachtgever (De 

Lijn, Aquafin, rioolbeheerder, …) wordt een van de instanties aangesteld als bouwheer. In regel trekt de 
bouwheer de coördinatie en studie. Art. 15 is van toepassing waarbij de vermelding “de gemeente” moet 
vervangen worden door bouwheer. Tenzij anders geldende afspraken werden gemaakt. 
De nutsbedrijven worden in kennis gesteld van bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst die hierop 
zouden afwijken. 
 
Afdeling 3 – Vraag* voor werken, algemene toelating voor werken en melding van werken 
 
17 Vraag* voor werken 
Vooraleer onderstaande werken uit te voeren op het openbaar domein of aan gemeentelijke infrastructuur legt 
het nutsbedrijf de uitvoering van de werken voor aan de gemeente: 
 Categorie 1 (inclusief overkoppelingen) 
 Categorie 2 (inclusief overkoppelingen) 
 Specifiek werk  
De inhoud van de vraag* is beschreven in art. 19. 
Er bestaan 2 systemen om een vraag* in te dienen: 1) ‘gebundelde digitale vraag*’ of 2) ‘individuele vraag*’’. 
Elke gemeente kiest één van beide systemen  
Het systeem van de ‘gebundelde digitale vraag*’ kan ingaan voor steden en gemeenten die voor dit systeem 
kiezen. 
  



17.1 Gebundelde digitale vraag* 
De opdrachtgever dient de vraag* digitaal (bijvoorbeeld per mail) in ten vroegste na het verstrijken van de 
antwoordtermijn (tien werkdagen – art.13.2) voor de synergie-aanvraag in GIPOD. 
Als er andere opdrachtgevers positief reageerden op de synergie-aanvraag, dan dienen de opdrachtgevers de 

vraag* digitaal en gebundeld in. De verschillende vragen* van elke opdrachtgever in het synergiewerk worden 
in één bundel aan de gemeente overgemaakt. 
De gemeente antwoordt*** ten laatste binnen 6 weken vanaf de dag waarop de vraag* werd ingediend. Als de 
gemeente mee investeert en budgetten moet voorzien of de gemeente moet om andere redenen (volgens het 
gemeentedecreet) een beslissing voorleggen aan de gemeenteraad, dan kan ze deze termijn verlengen. Ze 
houdt hierbij rekening met de wettelijke termijnen en ze meldt dit binnen de 6 weken. 
De gemeente geeft op een gebundelde vraag* een antwoord*** dat ze bezorgt aan elke opdrachtgever die 
meegaat in het synergie-werk. 
Als na het verstrijken van die termijn geen antwoord*** gegeven is, dan neemt de aanvrager contact op met 
de gemeente om in onderling overleg te beslissen over de startdatum**. 
Voor de klantaanvragen waarvoor het nutsbedrijf een wettelijke termijn (art. III.3.3.23 TRDG en III.3.3.29 
TRDE) of urgentie inroept in haar vraag*, houdt de gemeente de beoordelingsperiode zo kort mogelijk. 
 
17.2 Individuele vraag* 
Elke opdrachtgever dient de vraag* digitaal (of op papier als de gemeente dit vraagt) in zonder te wachten op 
het resultaat van de synergie-aanvraag. 
De gemeente antwoordt*** ten laatste binnen 2 maanden vanaf de dag waarop de vraag* werd ingediend. Als 
de gemeente mee investeert en budgetten moet voorzien of de gemeente moet om andere redenen (volgens 
het gemeentedecreet) een beslissing voorleggen aan de gemeenteraad, dan kan ze deze termijn verlengen. Ze 
houdt hierbij rekening met de wettelijke termijnen en ze meldt dit binnen de 6 weken.  
Als na het verstrijken van die termijn geen antwoord*** gegeven is, dan neemt de aanvrager contact op met 
de gemeente om in onderling overleg te beslissen over de startdatum**. 
Voor de klantaanvragen waarvoor het nutsbedrijf een wettelijke termijn (art. III.3.3.23 TRDG en III.3.3.29 
TRDE) of urgentie inroept in haar vraag*, houdt de gemeente de beoordelingsperiode zo kort mogelijk. 
 
17.3 Afspraken die gelden voor beide systemen om vragen* voor werken in te dienen 
Bij onvolledige vragen* (niet alles is ingediend zoals beschreven in art. 19) meldt de gemeente dit zo snel 
mogelijk (streeftermijn is 2 weken). De beoordelingstermijn start pas als de vraag* vervolledigd is. 
In haar antwoord*** vermeldt de gemeente de coördinaten van haar contactpersoon en kan de gemeente 
onder meer opnemen:  
1. Een beoordeling of het werk al dan niet in een sperperiode valt en of het dus al dan niet mag uitgevoerd 

worden (volgens art. 5)  
2. Een tijdsvenster voor de uitvoering van de werken. Dit tijdsvenster en het tijdsvenster in de 

signalisatievergunning (zodra gekend) worden op elkaar afgestemd. 
3. Bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de werken voor zover bijzondere omstandigheden dit 

vereisen.  
4. Een tijdelijk verbod voor uitvoering van werken indien de uitvoering van het werk wordt gevraagd in een 

periode of zone van de lijst die de gemeente hiervoor jaarlijks opmaakt (art. 23). Alle antwoorden*** op de 
vraag* voor werken zijn onder voorbehoud van andere werken of periodes of zones op deze lijst. 

5. Afspraken rond de fasering van de werken  
6. specifieke voorwaarden inzake start van de werken 
7.  afspraken over het al dan niet gelijktijdig werken aan één of beide zijden (pare en onpare zijde) van de 

straat  
8. Voorwaarden over herstel over de volledige breedte indien dit vereist is volgens het SB 250 of in het geval 

van werken in de sperperiode van 5 jaar (art 38.1). 

9. specifieke voorwaarden voor (tijdelijk) herstel als een specifieke situatie dit vereist 
10. In het geval van bestaande specifieke materialen: afspraken over gespecialiseerd herstel  
11. specifieke technische bepalingen voortbouwend op het SB 250 als een specifieke situatie dit vereist (art. 3 

en art 38.1) 
12. specifieke ‘minder hinder’ voorwaarden en voorwaarden inzake toegankelijkheid, voor zover gemotiveerd 

door specifieke omstandigheden (art. 35.1) 
13. specifieke voorwaarden naar communicatie in overleg (zie art 27) 
14. de afspraak om uitgenodigd te worden op de werfvergaderingen van een werk 
De werken moeten starten binnen een jaar na een positief antwoord***. Zo niet moet het nutsbedrijf binnen 
het eerste jaar een verlenging vragen* of een nieuwe vraag* indienen. 
Het nutsbedrijf meldt iedere wijziging t.o.v. de oorspronkelijke vraag* aan de gemeente. De gemeente kan 
verplichten dat het nutsbedrijf een nieuwe vraag* moet indienen. 
 
18 Algemene toelating voor en melding van werken 

 
18.1 Algemene toelating voor werken **** 
Om werken categorie 3 of dringende werken te mogen uitvoeren op het openbaar domein, beschikt het 
nutsbedrijf over een algemene toelating**** voor dergelijke werken van de gemeente.  
Voor categorie 3 werken met verkeershinder is naast de algemene toelating**** ook een 
signalisatievergunning nodig (art. 21). 



Bij de eerste aanvraag van een algemene toelating**** beslist de gemeente binnen de twee maanden vanaf de 
dag waarop de algemene toelating**** werd aangevraagd. Als de gemeente na het verstrijken van die termijn 
geen beslissing neemt, dan geldt haar stilzwijgen als goedkeuring. 
De algemene toelating**** wordt vervolgens eenmaal per jaar (indien de gemeente of het nutsbedrijf dit 

wenst) met elk nutsbedrijf besproken.  
In de algemene toelating**** kan de gemeente o.a.: 
1. aangeven voor welke specifieke materialen er voorafgaand aan de werken afspraken moeten gemaakt 

worden over gespecialiseerd herstel. 
2. opgeven op welke locatie er structureel op bepaalde vaste dagen geen werken mogen uitgevoerd worden 

(art. 23). De gemeente verwijst hiervoor ook naar de aanduidingen hiervan in GIPOD. 
3. afspraken opnemen over de uren waarbinnen niet-dringende werken categorie 3, mogen worden uitgevoerd 

(art. 30) 
4. Specifieke afspraken opnemen over eventuele manuele boringen (verbod, aanvraag, …) 
Als het nutsbedrijf niet conform de code werkt dan kan de gemeente beslissen dat het nutsbedrijf dan voor elk 
individueel werk (ook voor werken categorie 3) een vraag* moet indienen volgens art. 17 voor werken van 
categorie 1 en 2. Het nutsbedrijf kan hierover een overleg aanvragen met de gemeente. Na overleg met de 
gemeente met positieve uitkomst kan het nutsbedrijf opnieuw werken zonder voor werken van categorie 3 een 
vraag* in te dienen. 
  
18.2 Melding van werken die onder de algemene toelating vallen 

 
Voor de melding van een werk bezorgt het nutsbedrijf aan de gemeente de informatie zoals opgelijst in het 
meldingsblad voor de start van een werk (art. 25). 
Bij werken categorie 3 (dit kan ook in een groenzone zijn) of bij dringende werken gebeurt dit ten laatste op de 
eerstvolgende werkdag na de start van het werk. Voor opdrachtgevers die reeds beschikken over een systeem 
in real time gebeurt de melding ten laatste op het moment van de start van het werk. 
 
19 Inhoud van de vraag* voor werken 

 
19.1 Categorie 1 en specifieke werken 
De vraag* voor werken van categorie 1 en voor specifieke werken omvat: 
 de gegevens vermeld in GIPOD:  

o nummer van de synergie-aanvraag in GIPOD en link indien digitaal 
o Projectnaam 
o object ID van het project in GIPOD 
o het uniek referentienummer van het project in GIPOD 
o Naam aanvragend (nuts)bedrijf / opdrachtgever en van de partners die meegaan in het synergie-werk 
o Verantwoordelijke bouwheer (indien gecombineerd werk) of verantwoordelijke piloot indien synergie van 

louter nutswerken; 
o Contactpersoon van het (nuts)bedrijf / de piloot (indien synergie van louter nutswerk) en zijn/haar 

coördinaten (naam, adres, telefoonnummer en GSM nummer, e-mail adres); 
o inschatting van de mogelijke verkeershinder ingevolge de werken (zie tabblad GIPOD) 
o De omschrijving van het werk (wat voor soort werk o.a. ook klantaansluitingen) 
o de vermoedelijke aanvangsdatum, de planning en de vermoedelijke duur van de werken in 

kalenderdagen  
o een situeringsplan op schaal 1/5000 of 1/10.000 met duidelijk zichtbaar: 

 grafische aanduiding van de volledige werkzone; 
 of de werken plaatsvinden aan de pare, onpare, beide kant(en) of geen voorkeur; 
 vanaf 2 plannen geldt het situeringsplan als overzichtsplan en worden de verschillende delen daarop 

aangeduid; 
 de uitvoeringsplannen (op basis van GRB – indien beschikbaar): 

o een leesbaar en digitaal (zodra mogelijk en gevraagd) grondplan van de sleuf op schaal 1/1000 of 1/500 
of 1/250 met aanduiding van de nieuwe toestand en de leidingen die buiten dienst worden genomen en 
de definitief buiten dienst gestelde leidingen die zullen verwijderd worden - de diepteligging van de 
nieuwe leidingen, de detailtekeningen van de bezoekkamers en de aanduidingen van alle boringen en 
afwijkingen t.o.v. de vaste diepte en dekking;  

o een dwarsprofiel waar relevant op schaal 1/50 of 1/100; 
o op de uitvoeringsplannen zijn onderstaande zaken (zoals opgenomen in het GRB) duidelijk aangeduid: 

 het tracé met alle straten, straatnamen en de huisnummers waartussen de werken zullen uitgevoerd 
worden; 

 alle andere ingrepen buiten de sleufwerken 
 kadaster percelen, gebouwen 
 plaats van de werken duidelijk leesbaar op het plan of vermeld op het plan (voetpad, fietspad, 

rijweg, parkeerstrook, berm) en voldoende motivatie in geval van werken in de rijweg (eventueel 
proefsleuf, KLIP/KLIM, foto, …) 

 legende op alle plannen 
 het nutsbedrijf duidt op de uitvoeringsplannen aan of groenzones of aangelegd groen moeten 

opengemaakt te worden en/of struiken of bomen moeten worden verwijderd ten gevolge van de 
werken. 

 indien gevraagd: foto’s of schetsen bij de plaatsing van bovengrondse kasten; 



 Het verslag van de synergiebespreking (indien beschikbaar) gehouden op initiatief van de maatschappij die 
werken wenst uit te voeren; 

 indien uitzondering op werken in één sleuf: motivatie  
 Bij urgentie: motivatie 

 Fasering werken indien van toepassing en voor zover reeds gekend, per fase:  
o afstand en omschrijving werken,  
o duurtijd  
o  

19.2 Categorie 2 
De vraag* voor werken van categorie 2 omvat:  
 Projectnaam 
 object ID van het project in GIPOD (zodra ingegeven in GIPOD)  
 het uniek referentienummer van het project in GIPOD (zodra ingegeven in GIPOD)  
 Naam aanvragend (nuts)bedrijf/opdrachtgever 
 Contactpersoon van het (nuts)bedrijf en zijn/haar coördinaten (naam, adres, telefoonnummer en GSM 

nummer, e-mail adres), 
 inschatting van de mogelijke verkeershinder ingevolge de werken  
 De omschrijving van het werk (wat voor soort werk o.a. ook klantaansluitingen) 
 de vermoedelijke aanvangsdatum, de planning en de vermoedelijke duur van de werken in kalenderdagen  
 een situeringsplan op schaal 1/5000 of 1/10.000 met duidelijk zichtbaar: 

o  grafische aanduiding van de volledige werkzone; 
o of de werken plaatsvinden aan de pare, onpare, beide kant(en) of geen voorkeur 
o vanaf 2 plannen geldt het situeringsplan als overzichtsplan en worden de verschillende delen daarop 

aangeduid; 
 de uitvoeringsplannen (op basis van GRB – indien beschikbaar): 

o een leesbaar en digitaal (zodra mogelijk en gevraagd) grondplan van de sleuf op schaal 1/1000 of 1/500 
of 1/250 met aanduiding van de nieuwe toestand en de leidingen die buiten dienst worden genomen en 
de reeds definitief buiten dienst gestelde leidingen die zullen verwijderd worden. - de diepteligging van 
de nieuwe leidingen, de detailtekeningen van de bezoekkamers en de aanduidingen van alle boringen en 
afwijkingen t.o.v. de vaste diepte en dekking;  

o een dwarsprofiel waar relevant op schaal 1/50 of 1/100; 
o op de uitvoeringsplannen zijn onderstaande zaken (zoals opgenomen in het GRB) duidelijk aangeduid: 

 het tracé met alle straten, straatnamen en de huisnummers waartussen de werken zullen uitgevoerd 
worden; 

 alle andere ingrepen buiten de sleufwerken 
 kadaster percelen, gebouwen 
 plaats van de werken duidelijk leesbaar op het plan of vermeld op het plan (voetpad, fietspad, 

rijweg, parkeerstrook, berm) en voldoende motivatie in geval van werken in de rijweg (eventueel 
proefsleuf, KLIP/KLIM, foto, …); 

 legende op alle plannen; 
 foto’s of schetsen bij de plaatsing van bovengrondse kasten kunnen gevraagd worden; 
 het nutsbedrijf duidt op de uitvoeringsplannen aan of groenzones/aangelegd groen moeten opengemaakt te 

worden of struiken of bomen moeten worden verwijderd ten gevolge van de werken; 
 Bij urgentie: motivatie. 
 

20 Sancties bij werken zonder geldige vraag* of melding of zonder signalisatievergunning (waar 
dit nodig was) 

1.  Bij werken in de sperperiode of in specifieke materialen die slecht hersteld zijn: 
 zonder positief antwoord*** op de vraag* of  

 zonder melding of  
 met melding maar onterecht uitgevoerd in de sperperiode of 
 zonder geldige signalisatievergunning (art. 21): 
waar dit volgens deze code vereist is, kan de gemeente: 
a. het werk (laten) stilleggen 
b. onmiddellijk ambtshalve (laten) herstellen. 

2. Bij andere werken: 
 zonder positief antwoord*** op de vraag* (art. 17.3);  
 of zonder in overleg met de domeinbeheerder afgesproken startdatum (art. 17.1 of art. 17.2);  
 of zonder melding (art. 18);  
 of zonder geldige signalisatievergunning (art. 21): 
waar dit volgens deze code vereist is, kan de gemeente na ingebrekestelling van nutsbedrijf of 
opdrachtgever:  
a. het werk (laten) stilleggen. 
b. de opdrachtgever verplichten om te herstellen (art. 38) en bepaalt hiervoor een redelijke termijn;  
c. Als de opdrachtgever niet herstelde binnen de opgelegde termijn of als de opdrachtgever slecht 

herstelde, dan laat de gemeente ambtshalve het herstel uitvoeren door een aannemer aangesteld door 
de gemeente.  

3. In beide gevallen van ambtshalve herstel: 
 meldt de gemeente dit aan de opdrachtgever en stuurt bewijsmateriaal mee met duidelijke foto’s; 
 kan de gemeente haar gemaakte kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) verhalen op de 

opdrachtgever.  
 



Afdeling 4 – Begin en uitvoering van de werken 
 
21 (Aanvraag) Signalisatie van werken 
De aannemer van het nutsbedrijf / de opdrachtgever legt zijn signalisatieplan (met omleidingen indien van 

toepassing) ter goedkeuring voor bij de politie van de gemeente of de gemeente. De gemeente/politie 
antwoordt binnen de maand nadat de signalisatie-aanvraag werd ingediend in het geval van werken van 
categorie 1 en 2 en specifieke werken (met uitzondering van klantaansluitingen). In het geval van categorie 3 
werken met verkeershinder en in het geval van klantaansluitingen antwoordt de gemeente binnen de vijf 
werkdagen nadat de signalisatie-aanvraag werd ingediend.  
De signalisatie aanvraag mag parallel ingediend worden met de vraag* voor het werk. Voor 
signalisatieaanvragen waarvoor de urgentie wordt vermeld in de vraag*, houdt de gemeente de 
beoordelingsperiode zo kort mogelijk. 
De aanvraag vermeldt o.a. ook:  
 De naam van de opdrachtgever 
 Het dossiernummer van de opdrachtgever 
 de naam van de verantwoordelijke voor de aangebrachte signalisatie; een telefoonnummer dat 24 uur op 24 

en 7 dagen op 7 bereikbaar is  
 De aannemer en zijn/haar werfleider en hun coördinaten (naam, adres, telefoonnummer en/of GSM 

nummer).  
 de werfzone op plan met aanduiding van de laad- en loszones (in het geval van werken van categorie 1 en 2 

en specifieke werken) 
 de aanduiding van de stapelruimte op plan (in het geval van werken van categorie 1 en 2 en specifieke 

werken) 
 voorstel van afspraken met de relevante diensten als de huisvuilophaling, het openbaar vervoer of de 

noodhulp niet meer kan verzekerd worden door de omvang of door de aard van de werken  
 hoe de signalisatie rekening houdt met het STOP-beginsel (art. 4, al. 2, 1° Mobiliteitsdecreet) en voldoende 

duidelijk is voor de zwakke weggebruikers 
 omleidingssignalisatie indien van toepassing. De aanvraag doet hiervoor een voorstel.  
 Voorstel van startdatum en duur van de werken  
In de signalisatievergunning voor werken kan de gemeente onder meer opnemen:  
 specifieke 'minder hinder' voorwaarden en voorwaarden inzake toegankelijkheid, voor zover gemotiveerd 

door specifieke omstandigheden, 
 Een tijdsvenster voor de uitvoering van werken. Dit tijdsvenster en het tijdsvenster in het antwoord*** op 

de vraag* (van zodra gekend) worden op elkaar afgestemd. 
 Bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de werken. 
De werken mogen pas starten nadat de nodige signalisatie is aangebracht volgens een goedgekeurd 
signalisatieplan en nadat andere vereiste goedkeuringen (antwoord*** op vraag* voor werken (art. 17), …) en 
meldingen zijn gebeurd. 
De signalisatievergunningverlener (of de contactpersoon van de gemeente na overleg met de 
vergunningverlener) kan bijkomende richtlijnen geven omwille van de veiligheid of mobiliteit. Zij bezorgt deze 
schriftelijk aan de aannemer (en in voorkomend geval aan de vergunningverlener) en de aannemer past de 
signalisatie onmiddellijk aan.  
Tijdens de duur van de werken zorgt het nutsbedrijf / de opdrachtgever ervoor dat het aanspreekpunt 
werfsignalisatie, met naam en telefoonnummer, als “verantwoordelijke werfsignalisatie” voorbij het werk 
vermeld wordt in het geel op een bord met zwarte achtergrond (M.B. 07.05.1999 betreffende het signaleren 
van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg). 
Als deze signalisatie ontbreekt of niet conform de signalisatievergunning of bijkomende richtlijnen werd 
aangebracht, dan meldt de gemeente of de politie dit aan de verantwoordelijke voor de signalisatie. Deze plaats 
of corrigeert de signalisatie zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 1 u (zoals bepaald in het SB 250) als de 

veiligheid in het gedrang is, of binnen 24 u in andere gevallen na de melding door de gemeente of de politie. 
Als dit na 1 uur, respectievelijk 24 uur niet in orde werd gebracht, dan kan de gemeente of de politie de 
ontbrekende signalisatie ambtshalve plaatsen/verwijderen (eventueel door een gespecialiseerd bedrijf). Bij 
acute veiligheidsproblemen kan de gemeente ook onmiddellijk ambtshalve optreden.  
Als de gemeente ambtshalve optreedt, dan zorgt ze voor duidelijk beeldmateriaal (foto’s) als bewijs en kan ze 
de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) verhalen op het nutsbedrijf of de opdrachtgever.  
 
22 Jaarvergunning voor signalisatie 
Om werken categorie 3 zonder verkeershinder of dringende werken te mogen uitvoeren op het openbaar 
domein, beschikt de uitvoerder van die werken over een jaarvergunning signalisatie. De jaarvergunning 
signalisatie van een nutsbedrijf geldt alleen voor eigen uitvoerend personeel en niet voor haar aannemers. 
De aannemer of het nutsbedrijf kan een jaarvergunning signalisatie op elk moment aanvragen. 
De gemeente of de politie beslist hierover binnen de maand vanaf de dag waarop de jaarvergunning signalisatie 
werd aangevraagd.  
Een jaarvergunning signalisatie van een nutsbedrijf wordt eenmaal per jaar besproken.  
Een aannemer moet elk jaar een nieuwe jaarvergunning signalisatie aanvragen. Deze loopt vanaf het moment 
van goedkeuring ervan tot 31 december. 
In de jaarvergunning signalisatie kan de gemeente of de politie o.a. aanduiden in welke gevoelige zones 
(bijvoorbeeld schoolomgevingen, …) er welke specifieke regels gelden. 
Als er niet volgens de geldende regelgeving of de gegeven bijkomende richtlijnen wordt gewerkt, dan kan de 
gemeente of de politie de jaarvergunning signalisatie beëindigen. Na overleg met de gemeente of de politie kan 
een uitvoerder een nieuwe jaarvergunning signalisatie aanvragen. 



Als een uitvoerder geen jaarvergunning signalisatie heeft, dan moet hij voor elk individueel werk (ook voor 
werken categorie 3 zonder verkeershinder) een signalisatievergunning aanvragen zoals bepaald in art. 21 voor 
werken van categorie 1 en 2. 
 

23 Tijdelijk verbod voor uitvoering van werken in bepaalde perioden en zones 
Behoudens uitdrukkelijke toelating van de gemeente of de politie is het verboden tijdens bepaalde periodes in 
bepaalde zones werken (met uitzondering van dringende werken) uit te voeren, sleuven en putten open te 
laten liggen en materialen aan te voeren of te stockeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om evenementen zoals 
buurtfeesten, markten, speelstraten, foren en dergelijke meer. 
Jaarlijks wordt een lijst met data en straten opgemaakt. Deze lijst is niet limitatief en kan in de loop van het 
jaar aangepast worden. De gemeente geeft deze informatie bij voorkeur in in GIPOD. 
Dit tijdelijk verbod geldt niet als de afgebakende periode of zone nog niet gekend was en niet gecommuniceerd 
werd op het moment van de toekenning van de signalisatievergunning of op het moment van de melding van 
een werk (voor werken die onder de jaarvergunning voor signalisatie vallen). Het beveiligen van de werf 
(afsluiten sleuven en putten, veilige aanvoer en stockage van materialen, …) kan de gemeente of de politie wel 
steeds opleggen. 
Bij overtreding van dit tijdelijk verbod kan de gemeente de werken onmiddellijk laten stilleggen en het 
nutsbedrijf/ de opdrachtgever verplichten om de werfzone te herstellen of te beveiligen. Als dit niet gebeurt 
binnen de termijn die de gemeente oplegt, dan kan de gemeente dit ambtshalve laten uitvoeren en de kosten 
(inclusief administratieve en personeelskosten) doorrekenen aan de opdrachtgever/ het nutsbedrijf. 
 
24 Melding van de start van de werken 
Bij de melding van de start van de werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken , wordt zoveel als 
mogelijk gebruik gemaakt van GIPOD.  
Het nutsbedrijf/ de opdrachtgever (andere dan de gemeente) of zijn/haar aangestelde bezorgt de gemeente, 
ten laatste vijf werkdagen voor de aanvang van (synergie)werken van categorie 1 of 2 of specifieke werken of 
een nieuwe fase binnen zo’n werk (indien melding van de start van de fases gevraagd door de gemeente) een 
ingevuld meldingsblad volgens het model in art. 25. Zodra GIPOD dit toelaat, worden deze gegevens ingegeven 
in GIPOD.  
Als door de omvang of door de aard van de werken de diensten van het openbaar vervoer, de 
huisvuilinzameling, de noodhulp (de politie, brandweer, ambulance) het risico lopen te worden gehinderd of een 
wegomlegging noodzakelijk is, dan worden zij eveneens ten laatste vijf werkdagen voor de aanvang van werken 
van categorie 1 of categorie 2 of specifieke werken of een nieuwe fase binnen zo’n werk, gelijktijdig met het 
gemeentebestuur verwittigd van de werkelijke begindatum van de werken evenals van de gevolgen hiervan. 
Als de start van een werk langer dan 1 week (kalenderdagen) na de gemelde startdatum plaatsvindt, dan zorgt 
de opdrachtgever ervoor dat de gemeente en de andere diensten aan wie ook de eerste startdatum gemeld 
werd, verwittigd worden van het uitstel (te bevestigen per e-mail) en van (indien mogelijk) de juiste 
startdatum. De opdrachtgever zorgt er ook voor dat de bewoners in de directe omgeving van de werken indien 
mogelijk 48 uur voor de exacte start van het werk opnieuw per brief worden ingelicht over de juiste startdatum. 
Indien mogelijk wordt relevante signalisatie (bijvoorbeeld parkeerverbod) ook aangepast aan de juiste 
startdatum. 
Bij werken categorie 3 bezorgt het nutsbedrijf/ de opdrachtgever aan de gemeente ten laatste op de 
eerstvolgende werkdag na de start van het werk digitaal een overzichtslijst van de gestarte werken met de 
informatie zoals in art. 25 opgelijst. Voor opdrachtgevers die reeds beschikken over een systeem in real time 
gebeurt de melding ten laatste op het moment van de start van het werk (voor zover de melding in real time 
technisch mogelijk is) 
  
25 Meldingsblad voor de start van een werk 
26   

Naam van het nutsbedrijf (piloot in het geval van nutswerken in synergie): 
Adres : 
Postnr. + plaats : 
E-mail adres : 
Telefoon toezichter :  
Nummer wachtdienst (24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 bereikbaar) 

Plaats van de werken: 
Dossiernummer:  
Aard van de werken: 
Startdatum van de werken: 
Vermoedelijk einde van de werken (inclusief herstel):  
Per aannemer 

Naam van de aannemer 
Adres : 
Postnr. + plaats : 
Contactpersoon : 
Telefoon  
GSM: 
E-mail adres : 
Aard van de werken (indien gekend): 
Startdatum van de werken (indien gekend): 
Einde van de werken (indien gekend): 
 



27 Informatieplicht naar de bewoners 

 
27.1 Algemene principes inzake communicatie met de bewoners  
De gemeente en de nutsbedrijven / de opdrachtgevers streven ernaar om de burger, de handelszaken, de 
bedrijven, … tijdig te informeren over de geplande werken via alle beschikbare kanalen zodat deze zich 
maximaal kunnen voorbereiden op de voorziene hinder. 
De opdrachtgever maakt voldoende afspraken over toegankelijkheid en beleveringen o.a. met de handelaren. 
 
27.2 Werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken 
Het nutsbedrijf / de opdrachtgever bezorgt aan de bewoners in de directe omgeving van de werken tenminste 
48 uur voor de start van de werken schriftelijk onderstaande informatie: 
 Naam van de opdrachtgever(s) 
 Beschrijving van de werken (inclusief indien van toepassing: overkoppelingen, informatie (dit mag algemeen 

zijn) over tijdelijk en definitief herstel) 
 Plaats 
 Vermoedelijke startdatum  
 Uitvoeringstermijn 
 Vermoedelijke hinder – standaard beschrijving mag 
 Contact van het nutsbedrijf / de opdrachtgever (minstens een telefoonnummer)  
 Contact van de werfverantwoordelijke (minstens een telefoonnummer) 
 Melding dat het telefoonnummer voor vragen over de werfsignalisatie terug te vinden is op een bord langs 

de werf  
 Fasering van de werken (standaard beschrijving mag) 
 De specifieke afspraken met de diensten voor afvalinzameling (indien dit nodig is door de omvang of door 

de aard van de werken) 
Voor aanvang van de werken bezorgt het nutsbedrijf / de opdrachtgever aan de gemeente digitaal een kopie 
van deze brief . 
Een bord aan de werf vermeldt de naam van de opdrachtgever, een telefoonnummer van de opdrachtgever de 
startdatum, de vermoedelijke einddatum of de uitvoeringstermijn. 
Elke opdrachtgever neemt het initiatief voor de informatieverstrekking over haar eigen werken, behalve als 
tijdens het voorafgaandelijk overleg de gemeente hierover anders oordeelt. Als de gemeente meer uitgebreide 
communicatie-initiatieven wenst te nemen, dan gebeurt dit in samenwerking met de nutsbedrijven/ andere 
opdrachtgevers. 
Aanzienlijke verlenging van de duurtijd van de werken of veranderingen in de fasering worden met de 
gemeente besproken (volgens art. 42) en worden in overleg met de gemeente gemeld aan de inwoners. 
 
27.3 Werken van categorie 3 en dringende werken  
Bij elk werk van categorie 3 en dringend werk vermeldt een bord aan de werf de naam van de opdrachtgever, 

een telefoonnummer van de opdrachtgever, de startdatum, de vermoedelijke einddatum / de 
uitvoeringstermijn, en dit van bij de start tot en met (voorlopig) herstel van het werk. Ook moet de aannemer 
ten laatste de dag dat het werk start een kaart bussen bij de bewoners van de panden in de directe omgeving 
van het werk met:  
 Naam van de opdrachtgever 
 Beschrijving van het werk (inclusief indien van toepassing: informatie (dit mag algemeen zijn) over tijdelijk 

en definitief herstel) 
 de uitvoeringstermijn 
 Contact van het nutsbedrijf / de opdrachtgever (minstens een telefoonnummer)  
 Indien van toepassing: melding dat het telefoonnummer voor vragen over de werfsignalisatie terug te 

vinden is op een bord langs de werf  
 

27.4 Niet naleving informatieplicht 
Als de gemeente vaststelt dat de melding van de start van de werken of de schriftelijke informatie aan de 
bewoners niet gebeurd is of niet tijdig bezorgd is, dan kan ze de start van de werken uitstellen of de werken 
stilleggen tot de noodzakelijke informatie bezorgd is plus de minimale termijn voor de start van het werk dat de 
info geleverd moest worden volgens art. 24-27. 
Tijdens de stilstand van de werken kan de gemeente minder hinder maatregelen opleggen of deze ambtshalve 
treffen en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) verhalen op de opdrachtgever. 
De gemeente kan tevens de opdrachtgever aanmanen om de infoborden langs de werf te plaatsen of om de 
noodzakelijke informatie/melding van de start alsnog te bezorgen.  
Als het informeren niet volgens art. 24-27 werd uitgevoerd, dan kan de gemeente deze informatie ambtshalve 
verstrekken en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) doorrekenen aan de opdrachtgever. 
De opdrachtgever neemt geldstraffen per dag van het niet naleven van de informatieplichten op in haar 
contracten met de uitvoerders. De opdrachtgever engageert zich om deze geldstraffen toe te passen bij 
effectieve overtredingen. Op vraag van de gemeente moet de opdrachtgever aantonen dat de geldstraffen zijn 
toegepast bij effectieve overtredingen. 
 
28 Plaatsbeschrijving 
Het nutsbedrijf / de opdrachtgever of zijn aangestelde kan op eigen kosten een plaatsbeschrijving opstellen. De 
contactpersoon van de gemeente, of een door hem aangeduide vervanger, kan aan de plaatsbeschrijving 
deelnemen. Het nutsbedrijf of haar aangestelde kan de gemeente uitnodigen voor de plaatsbeschrijving. Als ze 
de gemeente uitnodigt, dan stuurt ze hiervoor een uitnodiging minstens 1 week op voorhand.  



Als een plaatsbeschrijving wordt gemaakt, dan moet deze ten laatste voor aanvang van de werken 
plaatsvinden.  
Voor plaatsbeschrijvingen waarbij de gemeente is uitgenodigd wordt de plaatsbeschrijving en de bijlagen 
uiterlijk voor de aanvang van de werken aan de contactpersoon van de gemeente overhandigd. 

De plaatsbeschrijving bestaat uit een proces-verbaal, voorzien van de nodige foto's (met datumafdruk) of video 
(op datum), de naam van de opdrachtgever en het dossiernummer. Het beeldmateriaal geeft een duidelijk 
referentiepunt.  
De plaatsbeschrijving is tegensprekelijk als de partijen de kans kregen om hun opmerkingen door te geven 
wanneer deze plaatsbeschrijving opgesteld wordt en als alle partijen de plaatsbeschrijving ook tekenen. 
Als de werken aanvangen zonder dat er voorafgaandelijk een tegensprekelijke plaatsbeschrijving wordt 
opgesteld of zonder dat er duidelijk beeldmateriaal met datum is dat door alle partners aanvaard wordt als 
afdoende bewijs, dan wordt ervan uitgegaan dat de werfzone in goede staat verkeerde voor de werken. Voor 
werken van categorie 3 wordt er in dat geval vanuit gegaan dat de werfzone in dezelfde staat verkeert als het 
omliggende domein. 
  
29 Algemene bepalingen bij de uitvoering van de werken 
De aannemer handelt volgens de gemaakte afspraken op de coördinatievergadering en respecteert alle 
bepalingen van deze code. Deze bepalingen uit de code worden zoveel als mogelijk afgestemd met de 
‘Praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbare domein in Vlaanderen’. 
Uit de meest recente versie van het SB 250 gelden alle relevante bepalingen. Voor zover niet anders 
afgesproken. 
De werken dienen uitgevoerd te worden overeenkomstig alle in het antwoord*** op de vraag* voor een werk 
gestipuleerde uitvoeringsmodaliteiten en voorwaarden. 
Op de werf moet er steeds iemand aanwezig zijn die Nederlands spreekt.  
Voor werken categorie 1 is een dagboek van de werken steeds ter inzage op de werf.  
De aannemer respecteert de aanwezige infrastructuur (van de nutsbedrijven, van de domeinbeheerder, van 
derden, …) en houdt deze intact.  
Bestaande rioleringen en nutsleidingen (toezichts)putten en huisaansluitingen blijven intact. Het verleggen of 
aanpassen ervan is slechts toegelaten mits voorafgaandelijke toelating van de eigenaar en/of beheerder. 
Als hij richtingstenen, omkaderingen, straatpotten, straatdeksels en aanduidingspalen ontmoet, dan laat hij die 
op hun plaats of plaatst ze terug op het juiste niveau of volgens de juiste coördinaten, vermeld op de 
aanduidingsplaat, indien het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk was ze tijdelijk te verwijderen. De 
omkaderingen (ook onderkaders) en straatpotten worden zodanig geplaatst, dat een normale bediening van de 
toestellen gewaarborgd is. Ontmoet hij problemen met andere onderdelen van de infrastructuur, dan neemt hij 
onmiddellijk contact op met het betreffende nutsbedrijf. 
Afwatering wordt te allen tijde gevrijwaard. Waterslikkers moeten hiertoe te allen tijde vrij blijven. Hieraan 
moet specifieke aandacht besteed worden bij het reinigen van de weg, bij stockage, bij bemalingen, bij 
uitvoering en bij het beëindigen van de werken. 
 
30 Uren voor uitvoering van de werken 
Er wordt slechts gewerkt op werkdagen (art. 60) tussen 7 en 18 uur. Dit geldt voor alle activiteiten die direct of 
indirect met het werk verbonden zijn zoals leveringen, transporten, werfinrichting e.d. Hiervan kan alleen 
afgeweken worden als er toestemming is van de gemeente. Deze verplichting geldt algemeen met uitzondering 
van dringende werken en klantaansluitingen categorie 3. Klantaansluitingen categorie 3 mogen ook op zaterdag 
tussen 7 en 18 uur.  
De gemeente kan voor specifieke situaties ook specifieke uren voor uitvoering van de werken opleggen. 
 
31 Overtreding van de afspraken over de uren voor uitvoering van de werken en over 

werftransporten 

Als de afspraken uit deze code over de uren voor de uitvoering van de werken en over de daarmee verbonden 
activiteiten zoals werftransporten (art. 30) niet worden nageleefd, dan kan de gemeente het werk stilleggen. 
Tijdens de stilstand kan de gemeente indien noodzakelijk, minder hinder maatregelen opleggen. Als hieraan 
niet tijdig gevolg gegeven wordt, dan kan de gemeente de minder hinder maatregelen ambtshalve nemen en de 
kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) doorrekenen aan de opdrachtgever. 
De opdrachtgever voorziet geldstraffen in haar contract met de aannemer voor overtredingen tegen de uren 
voor uitvoering van de werken en de daarmee verbonden activiteiten zoals werftransporten (art. 30). De 
opdrachtgever engageert zich om deze geldstraffen toe te passen bij effectieve overtredingen. Op vraag van de 
gemeente moet de opdrachtgever aantonen dat de geldstraffen zijn toegepast bij effectieve overtredingen. 
 
32 Keuringen en beproevingen 
Nutsbedrijven / opdrachtgevers moeten een systematiek hebben om alle werken van hun aannemers in het 
openbaar domein steekproefsgewijs te controleren door middel van verdichtingsproeven. De gemeente kan die 
systematiek opvragen en indien daar aanleiding toe is in overleg bijsturen. 
De gemeente moet het toepassen van de systematiek steeds kunnen controleren onder meer met beschikbare 
resultaten van proeven 
Als de gemeente dit vraagt voor werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken die per uitzondering worden 
toegestaan in de waarborgperiode en sperperiode van werken met nieuwe bovenbouw, dan voert de 
opdrachtgever alle proeven zoals opgenomen in het SB 250 uit, op eigen kosten. De opdrachtgever moet de 
gemeente uitnodigen voor proeven op werken zoals beschreven in deze alinea. 
De gemeente kan vragen om uitgenodigd te worden bij proeven op bepaalde werken. De opdrachtgever kan 
hierop ingaan.  



De gemeente kan beslissen om in eigen opdracht extra beproevingen te doen. Dan is de kost voor de 
gemeente, tenzij de proef slecht herstel aan het licht brengt. In dat laatste geval is de kost voor de 
opdrachtgever. 
 

33 Boringen 
Boringen in langsrichting kunnen enkel worden toegestaan mits de gemeente toestemming geeft. 
Pneumatische boringen zijn ten allen tijde verboden voor werken in het openbaar domein, tenzij in 
uitzonderlijke omstandigheden, na onderling overleg en mits risico-analyse van de bouwheer. 
 
34 Definitief buiten dienst gestelde leidingen 
In het geval van werken met de gemeente als bouwheer of medeopdrachtgever voorziet de betrokken kabel- en 
leidingbeheerder om alle bij de studiefase gekende definitief buiten dienst gestelde leidingen, die door de 
werkzaamheden zichtbaar worden in een gegraven sleuf of ander grondwerk van de geplande werken van de 
bouwheer of medeopdrachtgever te verwijderen. Dit geldt ook voor loutere nutswerken met louter 
nutsbedrijven als opdrachtgever als door het verwijderen het uitwijken naar de rijweg kan vermeden worden. 
Het knippen en verwijderen gebeurt steeds in opdracht en op kosten van de betrokken kabel- en 
leidingbeheerder. 
Tijdens de uitvoering van de werken wordt nagegaan of de verwijdering effectief kan plaatsvinden. 
Bijvoorbeeld: als een leiding vrijkomt omdat andere leidingen verplaatst moeten worden, dan kan verwijdering 
wel. Als er echter leidingen louter en alleen verplaatst moeten worden om een definitief buitendienst gestelde 
leiding te verwijderen, dan geldt deze regeling niet. Er kunnen specifieke afspraken over gemaakt worden.  
Dit geldt ook voor recent definitief buitendienst gestelde leidingen die vrij komen te liggen als er omwille van 
het werk nog eens gegraven moet worden.  
Ingeval van de aanwezigheid van leidingen waarvan de beheerder niet gekend is en indien deze leidingen de 
werken hindert, dan nodigt de uitvoerder van de werken en de opdrachtgever van het werk alle 
leidingenbeheerders die geregistreerd zijn in KLIP en KLIM in de werkzone uit om ten laatste op de 
eerstvolgende werkdag na verwittiging ter plaatse te komen om de leiding te identificeren in aanwezigheid van 
de opdrachtgever van het werk. Alle kabel- en leidingbeheerders delen ten laatste op het einde van die 
werkdag schriftelijk of op mail (om de verantwoordelijkheid duidelijk vast te leggen) mee of ze eigenaar of 
beheerder zijn van de onbekende leiding of niet. 
Als een kabel- en leidingbeheerder pas later een beslissing neemt of niet uitgenodigd werd omdat hij niet 
correct geregistreerd was in KLIP/KLIM, dan zijn de stilstandskosten van de (wegenis)aannemer te zijner laste. 
Als geen van de kabel en leidingbeheerders acht eigenaar of beheerder te zijn van de nutsleiding die hinder 
oplevert voor de werken, dan beslist de opdrachtgever van het werk om de leiding te laten identificeren door 
deze te laten knippen. In opdracht van de opdrachtgever van het werk wordt de leiding op een veilige manier 
geknipt door een leidingenbedrijf of een ander bedrijf die over de nodige expertise beschikt. Noch de 
opdrachtgever van het werk, noch de uitvoerder van het knippen van de leiding zijn aansprakelijk voor 
eventuele schade die het gevolg kan zijn van het knippen ervan. Het leidingenbedrijf dat eigenaar van die 
leiding is, is hiervoor wel aansprakelijk. Na dit knippen is het type leiding gekend en in regel ook de eigenaar of 
beheerder van de leiding. 
 
35 Veiligheid van de werf, minderhinder maatregelen en toegankelijkheid 

 
35.1 Minderhindermaatregelen en toegankelijkheid 
Zowel de gemeente als de nutsbedrijven / andere opdrachtgevers engageren zich om bij de uitvoering van hun 
werken maximaal de hinder voor de burger te beperken en minderhindermaatregelen te voorzien.  
Hierbij moet rekening gehouden worden met o.a. volgende maatregelen : 
 de openbare veiligheid garanderen (onder meer signalisatie); 
 ervoor zorgen dat de verkeersafwikkeling gebeurt door toepassen van het STOP-beginsel (art. 4, al. 2, 1° 

Mobiliteitsdecreet) met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker en onder meer door uitvoering in 
verschillende fasen 

 de toegankelijkheid van privé-eigendom garanderen : woningen en handelspanden moeten permanent 
toegankelijk zijn voor voetgangers; hiervoor wordt de sleuf aangevuld of overbrugd met een 
personenbruggetje voorzien van zijdelingse steunen; 

 Langs het wegtracé is er steeds een intact en beveiligd voetpad beschikbaar voor de voetgangers (M.B. 
07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg), met 
speciale aandacht voor blinden, slechtzienden en andersvalide personen. Als het voetpad langs de werken 
ligt, dan wordt een afdoende bescherming geplaatst tussen het voetpad en de werf enerzijds en tussen het 
voetpad en de straat anderzijds. 

 De inritten of doorgangen naar garages zo kort mogelijk onderbreken tenzij technisch onvermijdbaar. Tenzij 
anders werd overeengekomen met de gemeente en gecommuniceerd aan de betrokkenen, wordt op het 
einde van elke dag de toegang mogelijk gemaakt. Er kunnen specifieke afspraken gemaakt worden over 
deze termijnen. 

 Na het opbreken van de verharding en de aanleg van de nutsleidingen, volgen de aanvulling van de sleuf en 
de heraanleg van de verharding steeds zo kort mogelijk op elkaar. De maximaal openliggende sleuf mag 
nooit meer dan 250m bedragen, tenzij de gemeente hier uitdrukkelijk toelating voor heeft gegeven. 

 Voor het begin van het weekend of een vakantieperiode van minstens twee kalenderdagen, gelden volgende 
regels: 
(1) alle sleuven en putten in het publiek domein aanvullen (zelfs indien voorlopig) tot op het niveau van de 
bestrating en  



(2) het nog te herbestraten gedeelte in de bebouwde kom moet minder dan 50 meter van de sleuflengte 
bedragen. Bij het nog te herbestraten gedeelte brengt het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever signalisatie aan. 
De bepaling over herbestrating geldt niet bij dringende werken. 
In overleg tussen de contactpersoon van de gemeente en het nutsbedrijf/ de opdrachtgever kan op deze 

bepalingen een uitzondering worden toegestaan om technische redenen. Onder meer bij overkoppelingen 
i.k.v. een werk kan op de bepaling over herbestrating een uitzondering worden toegestaan.  

De gemeente kan, voor zover gemotiveerd door specifieke omstandigheden, specifieke ‘minder hinder’ 
voorwaarden en voorwaarden inzake toegankelijkheid opleggen in haar antwoord*** op de vraag* voor een 
werk of in een signalisatievergunning of in haar toelating voor inname openbaar domein. 
 
35.2 Veiligheid van de werf 
De werkzaamheden worden uitgevoerd rekening houdend met de openbare veiligheid en met respect voor de 
privé-eigendom. Het nutsbedrijf / de opdrachtgever schikt zich naar de wetgeving voor de signalisatie van 
werken en hindernissen op de openbare weg en zorgt ervoor dat alle vereiste veiligheidsbepalingen in acht 
worden genomen zoals beschreven in de reglementen en wettelijke bepalingen. 
Deze bepalingen zijn van toepassing op de volledige duurtijd van de werken van bij de aanvang tot het einde 
van de werken, ongeacht de opdrachtgever / aannemer / uitvoerder en ongeacht eventueel tijdelijke 
onderbrekingen van de effectieve werken. 
De gemeente kan, voor zover specifieke omstandigheden dit vereisen, specifieke voorwaarden opleggen naar 
veiligheid van de werf en tijdelijke afwerking van de werf in functie van de omgeving van het werk. 
 
35.3 Overtreden van de afspraken inzake veiligheid en minder hinder 
Bij het niet naleven van de afspraken inzake veiligheid en minder hinder uit deze code en uit de van toepassing 
zijnde wetgeving, kan de gemeente de sancties uit de van toepassing zijnde wetgeving toepassen op de 
opdrachtgever. 
Bij het niet naleven van de afspraken inzake veiligheid worden sancties opgelegd zoals beschreven in art. 21-
22.  
Bij het niet naleven van de afspraken inzake toegankelijkheid/minder hinder kan de gemeente de 
opdrachtgever aanmanen om de afspraken alsnog in orde te brengen binnen een vooropgestelde termijn. Als 
dit niet binnen de vooropgestelde termijn is uitgevoerd, dan kan de gemeente de maatregelen ambtshalve 
uitvoeren en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) verhalen op de opdrachtgever. De 
gemeente kan er ook voor kiezen om de werken stil te leggen tot de noodzakelijke maatregelen getroffen zijn 
door de opdrachtgever. 
De opdrachtgever voorziet geldstraffen in haar contract met de aannemer voor overtredingen tegen de 
afspraken inzake toegankelijkheid/minder hinder. De opdrachtgever engageert zich om deze geldstraffen toe te 
passen bij effectieve overtredingen. Op vraag van de gemeente moet de opdrachtgever aantonen dat de 
geldstraffen zijn toegepast bij effectieve overtredingen. 
 
36 Aanzienlijke wijzigingen tijdens de uitvoering van werken 
Voor werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken:  
Aanzienlijke wijzigingen kunnen alleen worden uitgevoerd mits akkoord van de gemeente. De contactpersoon 
van de gemeente beslist of hij hiervoor akkoord kan geven of eerst nog moet terugkoppelen met andere 
organen/diensten binnen de gemeente. De contactpersoon van de gemeente kan er in bepaalde gevallen ook op 
wijzen dat een procedure (bijvoorbeeld nieuwe vraag* voor een werk, aanvraag signalisatie, …) opnieuw 
gestart moet worden. 
Als de wijzigingen een invloed hebben op de verkeersveiligheid van eender welke weggebruiker, dan brengt het 
(nuts)bedrijf / de opdrachtgever de gemeente hiervan direct op de hoogte. In onderling overleg worden dan de 
gepaste maatregelen op verkeerstechnisch gebied vastgelegd. 
 

37 Overkoppelingen bij een werk van categorie 1 en 2 
Overkoppelingen worden bij werken van categorie 1 en 2 als onderdeel van het sleufwerk gecoördineerd en 
zoveel als mogelijk simultaan uitgevoerd. Dit geldt voor wegenwerken en louter nutswerken. 
 
38 Opbraak en herstel 

 
38.1 Algemeen 
De werken worden uitgevoerd overeenkomstig het SB 250. 
Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever herstelt de werkzone volgens de regels van de kunst en met 
oorspronkelijke materialen. Alleen onbeschadigde materialen mogen hergebruikt worden.  
Verhardingen in herbruikbare materialen ( tegels, straatstenen, ...) alsook aanhorigheden van de wegen 
(boordstenen, rioolkolken, deksels, straatgoten, trottoirbanden...) worden zeer omzichtig opgebroken, 
gereinigd en gesorteerd. 
Als de sleuf zich juist naast de boordsteen bevindt en de boordsteen komt vrij te staan, dan kan de gemeente 
verplichten dat het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever deze opnieuw plaatst waarbij de straatgoten en 
trottoirbanden voor het herplaatsen volledig gezuiverd worden. 
Verhardingen in beton en bitumineuze verhardingen worden steeds over de volledige dikte ingezaagd alvorens 
te worden opgebroken. Bitumineuze verhardingen mogen niet hergebruikt worden, ook niet voor tijdelijk 
herstel. Het herplaatsen van uitgesneden asfaltplakken of gebruik van koud asfalt is niet toegestaan. 
Bij plaatsing van een leiding in het fiets- en/of voetpad (met uitzondering van monoliete verhardingen) gebeurt 
de herstelling over een breedte gelijk aan de sleufbreedte. Het nutsbedrijf / opdrachtgever is tevens 



verantwoordelijk voor het resultaat van het herstel naast de sleuf (30 cm links van de sleuf en 30 cm rechts 
van de sleuf). Bij monoliete verhardingen gebeurt de herstelling zoals bepaald in het SB 250.  
Als de gemeente een werk toelaat in de sperperiode van 5 jaar, dan kan ze bijkomende voorwaarden opleggen 
over het herstel om te vermijden dat het herstel in de bovenbouw zichtbaar is. De gemeente schrijft deze 

voorwaarde in, in haar antwoord*** op de vraag* voor het werk. 
Herstel van werken categorie 3, in opdracht van het nutsbedrijf of derde opdrachtgever (andere dan de 
gemeente), mag alleen nog uitgevoerd worden door personen met een geldig certificaat van de opleiding 
‘herstel standaardbestrating puntwerken’. 
 
38.2 Voorlopige herstelling 
De opdrachtgever herstelt voorlopig als hij (per uitzondering zoals bepaald in art. 38.3, al. 1) niet onmiddellijk 
(binnen de vijf werkdagen) definitief kan herstellen of als het definitief herstel wordt uitgevoerd door de 
aannemer van de gemeente. Hij herstelt ook voorlopig voor situaties zoals bepaald in art. 35.1 inzake minder 
hinder en toegankelijkheid of indien gevraagd door specifieke omstandigheden. 
De voorlopige herstelling wordt steeds uitgevoerd door het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever. 
Als voorlopig herstel van toepassing is aan het einde van het werk in de sleuf/put, dan wordt het voorlopig 
herstel uitgevoerd binnen de 5 werkdagen na het einde van het werk in de sleuf/put (tenzij gemotiveerd en 
mits bijzondere omstandigheden). 
De gemeente kan voorwaarden stellen over de termijn tussen voorlopig herstel en definitief herstel. Voor zover 
de gemeente geen opdrachtgever is van het definitief herstel. De periode tussen voorlopig herstel in opdracht 
van de opdrachtgever en definitief herstel door de aannemer van de gemeente is bepaald in art. 38.4. 
Voorlopig herstel bij sleufwerken categorie 1 en 2 en specifieke werken worden aangevuld en verdicht worden 
met zandachtige grond (herbruik of geleverde zandachtige grond) van de onderkant tot de bovenkant van de 
fundering. Daarop komen kleinschalige materialen/magere beton/asfalt op hetzelfde niveau van de bestrating. 
In verband met de uitvoeringsmethoden van voorlopig herstel kan de gemeente steeds specifieke afspraken 
maken met de opdrachtgever.  
 
38.3 Definitief herstel door de opdrachtgever en verplichting tot verbeterd herstel 
Het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever start met de definitieve herstelling van het openbaar domein onmiddellijk 
(ten laatste binnen de vijf werkdagen) na de werken in de sleuf/put. Deze termijnen kunnen mits grondige 
motivatie (bijvoorbeeld weersomstandigheden) en mits overleg worden verlengd. 
De gemeente kan bij elk werk dat slecht hersteld is de opdrachtgever verplichten om het herstel te verbeteren 
of te herdoen 
Bij vaststelling van slecht herstel stuurt de gemeente een verwittiging (inclusief beeldmateriaal) aan de 
opdrachtgever. Dit geldt tevens als formele ingebrekestelling.  
Het verbeterd herstel gebeurt binnen de tien werkdagen na de verwittiging door de gemeente, tenzij anders 
overeengekomen. Mits grondige motivatie (bijvoorbeeld weersomstandigheden) kan de opdrachtgever afwijking 
van deze termijn aanvragen. 
Ter controle kan de gemeente proeven zoals voorzien in het SB 250 eisen ten laste van de opdrachtgever. De 
opdrachtgever meldt dat het verbeterd herstel is uitgevoerd. Indien nodig wordt er ter plaatse gegaan.  
Als het ‘verbeterd’ herstel door de opdrachtgever opnieuw slecht is uitgevoerd of als het nieuwe/verbeterde 
herstel niet is uitgevoerd binnen de door de gemeente opgelegde termijn, dan kan de gemeente de 
opdrachtgever opnieuw verplichten tot verbeterd herstel volgens de procedure zoals beschreven in dit artikel. 
Dan kan de gemeente er ook voor kiezen om ambtshalve te herstellen ten laste van de opdrachtgever zoals 
beschreven in art. 38.5. 
 
38.4 Definitief herstel door de gemeente op kosten van de opdrachtgever 
Als bovenbouw omwille van werken door een andere opdrachtgever hersteld moet worden, dan kan de 
gemeente er zelf voor kiezen om opdracht te geven voor het herstel en om de kosten door te rekenen aan die 

opdrachtgever in onderstaande gevallen:  
 Bij werken van categorie 1, 2 en specifieke werken in de sperperiode van 5 jaar  
 Bij werken in specifieke materialen/bestratingen waarvan de gemeente in de algemene toelating voor 

werken of bij de vraag* voor een werk gemotiveerd heeft aangegeven dat er voorafgaand aan de werken 
afspraken moeten gemaakt worden over gespecialiseerd herstel  

 Bij werken van categorie 3 en bij dringende werken in bovenstaande twee situaties, zodra sperperiodes en 
zones met specifieke materialen/bestratingen in GIPOD kunnen ingegeven worden, zodra de opdrachtgevers 
klaar zijn om alle geplande werken van categorie 3 en dringende werken (indien deze dringende werken in 
de toekomst zouden ingegeven worden in GIPOD) in te geven en zodra GIPOD beide informatiestromen kan 
combineren.  

 Bij werken van categorie 3 en bij dringende werken in de waarborgperiode (art. 45) van een werk met een 
sperperiode van 5 jaar, indien hiervoor werkbare afspraken kunnen gemaakt worden tussen de gemeente 
en de opdrachtgever en indien de verbeterde opleiding tot herstel voor nutsaannemers niet blijkt te werken. 

Elke gemeente kan hiervoor een algemeen geldende afspraak maken met opdrachtgevers of kan hierin per 
werk of per fase van een werk een afspraak maken.  
Ten laatste voor de start van de werken, verzendt het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever een digitale bevestiging 
van de opdracht aan de gemeente of aan de aannemer van de gemeente. In dit laatste geval wordt 
tegelijkertijd een kopie digitaal overgemaakt aan de gemeente. 
De definitieve herstelling wordt binnen tien werkdagen na het beëindigen van de werken in de sleuf/put gestart. 
Deze termijn kan mits grondige motivatie (o.a. weersomstandigheden, concreet geplande heraanleg openbaar 
domein, …) en mits overleg worden verlengd. 
Alleen werkelijk geleverde herstelprestaties worden doorgerekend. Het herstel moet gebeuren tegen 
marktconforme prijzen. 



 
38.5 Ambtshalve definitief herstel door de gemeente 
De gemeente kan elk werk dat is uitgevoerd in de sperperiode en dat slecht hersteld is onmiddellijk ambtshalve 
laten herstellen op kosten van de opdrachtgever verantwoordelijk voor het slechte herstel. De kosten zijn 

inclusief administratieve en personeelskosten.  
De gemeente kan ambtshalve herstel starten op de eerstvolgende werkdag na het verwittigen van de 
opdrachtgever die verantwoordelijk is voor het slechte herstel. Als herstel nodig is omwille van acute 
veiligheidsredenen, dan kan dit onmiddellijk. 
De gemeente stuurt bewijsmateriaal (beeldmateriaal) naar de opdrachtgever van het slecht herstelde werk.  
De gemeente factureert de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) door aan de opdrachtgever 
verantwoordelijk voor het slecht herstelde werk of de aannemer die herstelt richt de factuur rechtstreeks aan 
die opdrachtgever.  
Buiten de sperperiode van werken geeft de gemeente de opdrachtgever die verantwoordelijk is voor slecht 
herstel steeds de kans om verbeterd herstel af te dwingen bij haar uitvoerder zoals beschreven in art. 38.3. 
 
39 Stockage  
Materialen voor de werken (zoals buizen, kabels,…), niet ingeschreven voertuigen, toestellen e.d. mogen 
slechts op het openbaar domein gestockeerd worden in de zones zoals aangegeven in het geldige 
signalisatieplan. 
De materialen worden op een veilige plaats gestapeld in afwachting van hergebruik of wegname. Deze plaats 
wordt bepaald in overleg met de contactpersoon van de gemeente of de politie. 
De stockage kan ten vroegste vijf werkdagen voor de aanvang van de werken beginnen, tenzij anders 
afgesproken. De stockage (inclusief alle vuilnis, aarde, resten van materialen enz.) wordt beëindigd vijf 
werkdagen na het uitvoeren van het herstel van de werken. Deze termijn kan mits toelating van de politie of de 
contactpersoon van de gemeente verlengd worden. De stockage wordt beveiligd en gesignaleerd conform de 
toelating afgeleverd door de politie of de contactpersoon van de gemeente. 
Bij langdurig stilleggen van de werken (na 1 maand stilstand) wordt de stockage onmiddellijk verwijderd van 
het openbaar domein, tenzij anders afgesproken en voor zover in overeenstemming met de 
signalisatievergunning (indien van toepassing). 
Het nutsbedrijf / de opdrachtgever verwijdert minstens tweemaal per week de niet-herbruikbare materialen van 
het openbaar domein, tenzij andersluidende afspraken werden gemaakt op het voorafgaandelijk overleg. 
Sowieso moet het openbaar domein in het weekend en in vakantieperiodes vrij zijn van niet herbruikbare 
materialen. Op sommige plaatsen in de gemeente, zoals bijvoorbeeld in het centrum, of bij bepaalde 
gebeurtenissen of manifestaties, zoals bijvoorbeeld een markt of een optreden, kan de gemeente verplichten 
dat de niet-herbruikbare materialen afkomstig van de opbraak met een hogere frequentie, of zelfs dagelijks van 
het openbaar domein wordt verwijderd. 
Bij vaststelling van stockage die niet voldoet aan de regels kan de gemeente de opdrachtgever aanmanen om 
de stockage te verwijderen en hiervoor een termijn opleggen. Als de stockage na de opgelegde termijn niet is 
verwijderd, dan kan de gemeente de stockage ambtshalve laten verwijderen en de kosten (inclusief 
administratieve kosten) verhalen op de opdrachtgever. In het geval van een acuut veiligheidsprobleem kan de 
gemeente de stockage onmiddellijk ambtshalve laten verwijderen.  
Als de gemeente ambtshalve optreedt, dan zorgt ze voor duidelijk beeldmateriaal (inclusief datum) als bewijs. 
 
40 Schade 

 
40.1 Preventie van schade 
De aannemer neemt gepaste maatregelen om schade te voorkomen. Hierbij wordt o.a. ook aandacht besteed 
aan bomen, groenvoorzieningen en andere beplantingen, huisaansluitingen van de riolering, verkeerslussen, … 
Bij aanleg van ondergrondse kabels en leidingen wordt een dekking voorzien van minimaal 60 cm, tenzij 
expliciete uitzondering voorzien is in de wetgeving of tenzij de gemeente na vraag* van de opdrachtgever 
toestemming geeft voor uitzondering. Bij huisaansluitingen wordt er gewerkt volgens de regels van de kunst.  
In onverharde of halfverharde bermen wordt rond het deksel een gefundeerde randstrook van minimaal 30 cm 
breed, gestut aan de buitenrand, en op hetzelfde niveau van de berm aangebracht. 
 
40.2 Schade aan en in het openbaar domein 
Alle schade aan het openbaar domein en aan gemeentelijke installaties, groenvoorzieningen, meubilair, 
ondergrondse infrastructuur, … in het openbaar domein die wordt veroorzaakt door de uitvoering van de 
werken vanaf de aanvang tot de voorlopige oplevering wordt onmiddellijk gemeld. Ze wordt onmiddellijk ter 
plaatse beveiligd in afwachting van een herstelling door het nutsbedrijf / de opdrachtgever in overleg met de 
gemeente.  
Tijdens de kantooruren wordt de schade onmiddellijk gemeld aan de contactpersoon van de gemeente voor het 
betreffende werk. Buiten de kantooruren en indien de veiligheid in het gedrang komt gebeurt deze melding 
onmiddellijk bij de contactpersoon van de gemeente (indien bereikbaar) en bij de wachtdienst van de politie. 
Ten laatste op de eerstvolgende werkdag contacteert het nutsbedrijf/ de opdrachtgever de contactpersoon van 
de gemeente. 
Als de schade een gevaar vormt voor de openbare veiligheid, dan beveiligt de opdrachtgever (zijn aangestelde) 
het werk onmiddellijk, wordt noodzakelijke signalisatie aangebracht binnen de termijnen zoals beschreven in 
art. 21 en voert de opdrachtgever (zijn aangestelde) de herstelling in overleg zo snel mogelijk uit. In de andere 
gevallen (indien geen gevaar voor de openbare veiligheid) start de opdrachtgever de herstellingen binnen de 
vijf werkdagen. Bij ontstentenis van genomen maatregelen en na ingebrekestelling kan de gemeente van 



ambtswege maatregelen treffen en de kosten (incl. administratieve en personeelskosten) verhalen op het/de in 
gebreke gebleven (nuts)bedrijf/ opdrachtgever  
Het herstel van door de werken veroorzaakte schade en de vervanging van alle door de werken beschadigde 
materialen gebeurt op kosten van de opdrachtgever. 

In het geval van schade aan beplanting en bomen in het openbaar domein ten gevolge van de werken wordt op 
vraag van de gemeente en op kosten van de opdrachtgever een waardebepaling gedaan zoals bepaald in het 
SB 250. De schade wordt hersteld volgens dit artikel. Bij onmogelijkheid tot herstel komen de 
compensaties/vergoedingen zoals bepaald in het SB 250 de eigenaar van de beplanting toe.  
Bij beschadiging van bestaande installaties, verwittigt diegene die de schade heeft veroorzaakt de betrokken 
eigenaar. 
 
41 Stilleggen van de werken 
Als de veiligheid van personeel, omwonenden en/of verkeer niet kan worden gegarandeerd of als niet volgens 
de afspraken wordt gewerkt, dan kan de gemeente of de politie, met gemotiveerde beslissing, zonder dat het 
nutsbedrijf / de opdrachtgever op enige vergoeding aanspraak kan maken, de goedgekeurde werken tijdelijk, 
gedeeltelijk of geheel stilleggen, alsook wijzigingen doorvoeren en zelfs de stopzetting bevelen met herstelling 
van de site in haar oorspronkelijke toestand. Hierover wordt vooraf overlegd, tenzij voor maatregelen die 
noodzakelijk zijn bij een acuut veiligheidsprobleem. Door de tussenkomst van de gemeente wordt geen afbreuk 
gedaan aan de verantwoordelijkheden van het nutsbedrijf / de opdrachtgever. 
  
42 Termijn voor uitvoering van werken 
In de signalisatievergunning kan de gemeente verplichten dat de werken tegen een bepaalde datum (binnen 
een redelijke termijn) worden uitgevoerd. De opdrachtgever kan overleg vragen als ze de termijn niet redelijk 
vindt. De gemeente moet ingaan op de vraag tot overleg. 
Bij een werk met de gemeente als bouwheer, worden de termijnen voor uitvoering voor elke partner-
opdrachtgever definitief afgesproken tijdens de coördinatievergadering over de uitvoering met de aannemer. De 
aannemer voert zo snel mogelijk en binnen de afgesproken termijn de werken uit om de uitvoeringstermijn en 
de hinder te beperken.  
Als blijkt dat de uitvoeringstermijn niet gehaald zal worden, dan kan de opdrachtgever steeds overleg vragen 
met de gemeente (bijvoorbeeld over gevallen van overmacht). De gemeente beslist over het al dan niet 
verschuiven van de einddatum. 
De opdrachtgever voorziet geldstraffen in haar contract met de aannemer voor het overschrijden van de 
afgesproken termijn voor uitvoering van werken. De geldstraf geldt per dag van overschrijding. De 
opdrachtgever engageert zich om deze geldstraffen toe te passen bij effectieve overtredingen. Op vraag van de 
gemeente moet de opdrachtgever aantonen dat de geldstraffen zijn toegepast bij effectieve overtredingen. 
 
Afdeling 5 – Einde van de werken 
 
43 Eindcontrole 
Het nutsbedrijf / de opdrachtgever geeft het einde van de werken (met uitzondering van categorie 3 werken) 
onmiddellijk in in GIPOD.  
Voor de voorlopige oplevering voert het nutsbedrijf / de opdrachtgever een eindcontrole uit op de uitgevoerde 
werken. De eindcontrole wordt verricht ten laatste op de eerstvolgende werkdag na het beëindigen van de 
werken. Bij deze controle is aanwezig: de toezichter van het nutsbedrijf / de opdrachtgever en de aannemer.  
Bij deze eindcontrole, volgens de bepalingen van het SB 250, wordt visueel de herstelling van het openbaar 
domein gecontroleerd. Tevens wordt nazicht gedaan op ontbrekend straatmeubilair, signalisatie en alle andere 
elementen op het openbaar domein. Voor de voorlopige oplevering wordt in voorkomend geval het ontbrekende 
door het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever op zijn kosten vernieuwd met nieuwe elementen die identiek zijn aan 
de oorspronkelijke, tenzij anders bepaald na overleg met de contactpersoon van de gemeente. Ook andere 

gebreken worden zoveel als mogelijk opgelost nog voor de voorlopige oplevering. 
 
44 Voorlopige oplevering 

 
Voor werken van categorie 1 en 2 en specifieke werken nodigt de opdrachtgever de gemeente uit op de 
voorlopige oplevering op het moment dat de werken in staat van oplevering zijn (geen zichtbare gebreken meer 
na de laatste overkoppelingen) Als de gemeente aanwezig wil zijn, dan beslist de gemeente in overleg wanneer 
de voorlopige oplevering plaats vindt.  
De voorlopige oplevering wordt in een proces-verbaal opgesteld. Ze kan pas worden toegestaan als er een 
ondertekend akkoord (al dan niet met opmerkingen en afspraken rond de termijnen van uitvoering) is tussen 
de gemeente en de opdrachtgever. Als de gemeente niet binnen de 2 weken gereageerd heeft op de uitnodiging 
voor de voorlopige oplevering, dan geldt dit als stilzwijgend akkoord. 
Als de voorlopige oplevering wordt geweigerd of slechts gedeeltelijk wordt toegekend of opmerkingen bevat, 
dan stelt de opdrachtgever zijn aannemer hiervan in kennis via het proces-verbaal, met vermelding van de nog 
uit te voeren werken, hoe gering ook, evenals van de planning voor het uitvoeren van de werken. Het 
(nuts)bedrijf/ de opdrachtgever moet de mankementen en opmerkingen herstellen of oplossen binnen een 
termijn vastgelegd in overleg met de gemeente. Zoniet kan de gemeente maatregelen van ambtswege nemen 
en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) verhalen op het nutsbedrijf / de opdrachtgever. 
 
45 Waarborgperiode 
Vanaf het ogenblik van de voorlopige oplevering, begint bij de voorlopige herstelling de waarborgperiode van 
vier maanden en bij een definitieve herstelling de waarborgperiode van twee jaar te lopen.  



Binnen deze periodes is het nutsbedrijf / de opdrachtgever verantwoordelijk voor het herstel van alle gebreken 
die zouden ontstaan ten gevolge van de werken. Voor gebreken aan het uitgevoerde werk, herstelt het 
nutsbedrijf / de opdrachtgever zo snel mogelijk. 
De opdrachtgevers garanderen dat ze voor verborgen gebreken de wetgeving rond 10- jarige aansprakelijkheid 

zullen doen gelden. 
 
46 Definitieve oplevering 

 
Ten laatste 2 maand voor de waarborgperiode verstrijkt, meldt de opdrachtgever dit aan de gemeente. De 
melding door de opdrachtgever geldt zodra dit geautomatiseerd kan worden, (bij voorkeur in GIPOD). Er wordt 
gestreefd dit te laten ingaan ten laatste op 1 januari 2019.  
Als de gemeente ten laatste 1 maand voor het verstrijken van de waarborgperiode geen opmerkingen heeft 
gesignaleerd, dan mag de opdrachtgever overgaan tot de definitieve oplevering. 
 
Afdeling 6 – Klachtenbehandeling 
 
47 Algemene principes inzake de klachtenbehandeling 
De gemeente, nutsbedrijven en andere opdrachtgevers streven ernaar om iedereen die een melding doet of een 
klacht indient, zo snel mogelijk te informeren over maatregelen die zullen genomen worden en de timing ervan. 
Hiervoor worden alle beschikbare kanalen aangewend, zoals brieven, 0800-nummers, e-mail, website of 
helpdesk. 
De gemeente krijgt feedback over meldingen of klachten die zij doorstuurt aan het nutsbedrijf / opdrachtgever. 
 
48 Klachtenbehandeling over werken met het nutsbedrijf/ opdrachtgever  
Het nutsbedrijf / de opdrachtgever voert een proactief en klantengericht klachtenbeheer. Het volgt hiertoe een 
intern opgestelde systematiek.  
De gemeente kan die systematiek opvragen en, als daar aanleiding toe is, in overleg bijsturen. 
De gemeente moet het toepassen van de systematiek van de klachtenbehandeling over werken in het openbaar 
domein steeds kunnen controleren.  
De nutsbedrijven / de opdrachtgevers engageren zich om de meldingen en klachten op te lossen binnen de 
termijnen die ze aan de klager beloofde. 
 
49 Procedure in geval een nutsbedrijf / opdrachtgever in gebreke blijft bij de klachtenbehandeling 

over werken in het openbaar domein 
De melding door de gemeente van een niet binnen de gestelde termijnen opgeloste klacht gebeurt via e-mail of 
website en geldt als aanmaning.  
Als de gemeente structurele problemen vaststelt bij de behandeling van klachten over werken in het openbaar 
domen, dan contacteert zij de opdrachtgever en wordt hiervoor in consensus met de opdrachtgever een 

oplossing gezocht. Meetbare doelen en vaste evaluatiemomenten kunnen hiervoor afgesproken worden. 
 
50 Afdeling 7 – Inwerkingtreding 
De bepalingen van de nieuwe code gelden ten vroegste vanaf 1 januari 2018. 
Uitzondering: er wordt naar gestreefd om artikel 45 te laten ingaan ten laatste op 1 januari 2019.  
De dag na de goedkeuring van deze code door de gemeente, wordt de code in die gemeente van kracht voor 
elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die werken uitvoert op het grondgebied van die 
gemeente. 
 
Afdeling 8 – Definities 
 
51 Categorieën van werken 
Deze code deelt werken op in de combinaties van de categorieën, met de mate van verkeershinder (art. 58): 
1. Categorie 1 (grote werken) met of zonder verkeershinder; 
2. Categorie 2 (kleine werken) met of zonder verkeershinder; 
3. Categorie 3 (puntwerken) met of zonder verkeershinder; 
4. Boringen met of zonder verkeershinder; 
5. Dringende werken met of zonder verkeershinder; 
6. Specifieke werken met of zonder verkeershinder. 

 
51.1 Categorie 1 of groot werk 
Is een werk van categorie 1: 
 een werk waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) van meer dan 50m² of een lengte van meer dan 100 

lopende meter wordt opengebroken of  
 een boring van meer dan 50 lopende meter wordt uitgevoerd  
Hieronder vallen bijvoorbeeld ook overkoppelingen i.k.v. sleufwerken van categorie 1  
Hieronder vallen bijvoorbeeld ook uitbreidingswerken of verzwaringswerken als gevolg van nieuwe 
klantaanvragen waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) met een oppervlakte van meer dan 50m² of een 
lengte van meer dan 100 lopende meter wordt opengebroken of waarbij een boring van meer dan 50 lopende 
meter wordt uitgevoerd. 
Voor elk werk dat een combinatie is van een boring en een opengebroken oppervlak (al dan niet een sleuf), is 
de categorie van dit gecombineerde werk gelijk aan de categorie van het type werk (boring of opbraak) met de 
hoogste categorie. 



 
51.2 Categorie 2 of klein werk 
Is een werk van categorie 2: 
 een werk dat geen categorie 1 is en waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) van meer dan 3m² of een 

lengte van meer dan 10 lopende meter wordt opengebroken of 
 een boring van meer dan 10 lopende meter en minder dan of gelijk aan 50 lopende meter wordt uitgevoerd.  
Hieronder vallen bijvoorbeeld ook overkoppelingen i.k.v. sleufwerken van categorie 2  
Hieronder vallen bijvoorbeeld ook uitbreidingswerken of verzwaringswerken als gevolg van nieuwe 
klantaanvragen die geen categorie 1 zijn en waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) met een oppervlakte 
van meer dan 3m² of een lengte van meer dan 10 lopende meter wordt opengebroken of waarbij een boring 
van meer dan 10 lopende meter en minder dan of gelijk aan 50 lopende meter wordt uitgevoerd 
Voor elk werk dat een combinatie is van een boring en een opengebroken oppervlak (al dan niet een sleuf), is 
de categorie van dit gecombineerde werk gelijk aan de categorie van het type werk (boring of opbraak) met de 
hoogste categorie. 
 
51.3 Categorie 3 of puntwerk 
Is een werk van categorie 3: 
 een werk waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) van minder dan of gelijk aan 3m² en een lengte van 

minder dan of gelijk aan 10 lopende meter wordt opengebroken of 
 een boring van minder dan of gelijk aan 10 lopende meter wordt uitgevoerd 
Hieronder valt bijvoorbeeld ook een werk noodzakelijk voor de aansluiting voor één individuele klant als deze 
niet tot categorie 2 of categorie 1 behoort. 
Als het werk een combinatie is van een boring en een opgebroken oppervlak (al dan niet een sleuf), dan is de 
categorie van dit gecombineerde werk gelijk aan de categorie van het type werk (boring of opbraak) met de 
hoogste categorie. 
 
51.4 Boringen 
Een boring is een werkwijze, anders dan sleufwerken, om te komen tot de installatie van een of meer 
ondergrondse leiding(en). Deze techniek vermijdt het opbreken van het wegdek grotendeels. Er wordt slechts 
een beperkte oppervlakte opengebroken aan het intrede en uittredepunt. 
 
51.5 Dringend werk 
Elk werk, onafhankelijk van de grootte, dat onmiddellijk moet uitgevoerd worden voor de veiligheid of voor de 
continuïteit van de nutsfunctie of dienstverlening of om verdere schade te voorkomen. 
 
51.6 Specifiek werk 
Een specifiek werk dat moeilijk onder de hier vooraf gedefinieerde categorieën in te delen is en/of waarvoor 
specifieke afspraken met de gemeenten moeten gemaakt worden (zie art. 17).  
Hieronder vallen o.a.:  
 systematische of seriële vernieuwing of aanpassing van klantaansluitingen vanaf 5 gebouwen en over een 

lengte van meer dan 100 m (de lengte = volledige lengte tussen de twee klantaansluitingen die het verste 
uit elkaar liggen) 

 systematische of seriële overkoppelingen die geen onderdeel uitmaken van een werk van categorie 1 of 2 
 Verzwaring van het net omwille van niet voorzienbare toekomstige exploitatienoden 
  
52 Coördinatie-aanvraag voor een werk 
Eerste vraag om deel te nemen aan een coördinatievergadering voor een werk. 
  
53 Einde van de werken 

Het einde van de werken is het moment dat de toezichter van de opdrachtgever en de aannemer in onderling 
overleg vaststellen dat het werk gedaan is en de hinder afgelopen is. 
 
54 Onvoorzienbare klantaansluiting/specifieke (klant)aanvraag 
Een klantaansluiting of specifieke (klant)aanvraag is onvoorzienbaar als er geen akkoord is tussen de klant en 
het nutsbedrijf op het moment van de synergie-aanvraag voor een werk/synergiewerk aan nutsinfrastructuur 
waarbij: 1) slechts een deel van de bovenbouw wordt opengebroken en 2) de bovenbouw enkel wordt hersteld 
in oorspronkelijke toestand (niet opgewaardeerd). Bij klantaansluitingen of specifieke (klant)aanvragen die op 
datzelfde moment gekend zijn, maar waarover nog geen akkoord is, wordt besproken hoe dit zal worden 
aangepakt. 
Een klantaansluiting of specifieke (klant)aanvraag is onvoorzienbaar als er geen akkoord is tussen de klant en 
het nutsbedrijf op het moment van de laatste overlegvergadering over een werk voorafgaand aan de aanvang 
der werken, in het geval van: 
 een (her)inrichtingswerk van het openbaar domein. Dit kan ook gaan over de (her)inrichting van een deel 

van het openbaar domein (bijvoorbeeld nieuw voetpad)  
 een werk/synergiewerk aan nutsinfrastructuur waarbij de bovenbouw wordt opgewaardeerd (niet louter 

hersteld in oorspronkelijke toestand).  
Bij klantaansluitingen of specifieke (klant)aanvragen die op datzelfde moment gekend zijn, maar waarover nog 
geen akkoord is, bespreken de opdrachtgever en de gemeente hoe dit zal worden aangepakt. 
 
55 Openbaar domein 
Onder openbaar domein verstaan we in deze code:  



openbaar domein of domein met openbaar karakter (bijvoorbeeld buurtwegen) of nog over te dragen openbaar 
domein (bijvoorbeeld verkavelingen) 
 
56 Piloot 

De initiatiefnemer aangesteld door de meegaande nutsbedrijven in een werk van louter nutsleidingen in 
synergie. Binnen een gecombineerd werk met een andere bouwheer kan er tevens een piloot zijn voor de 
nutswerken. 
 
57 Synergie-aanvraag 
Een aanvraag van een initiatiefnemer tot samenwerking met andere initiatiefnemers, met als doel het creëren 
van een synergie. [art. 3 10° GIPODdecreet] 
 
58 Verkeershinder 
In deze code wordt onder verkeershinder verstaan: 
a. het innemen (o.a. ook de inname door de verplichte gang voor fietsers en/of voetgangers) van: 

o  een rijstrook of  
o een deel van een rijstrook waardoor er een beurtelingse voorrangsregeling moet voorzien worden of het 

gebruik van tijdelijke verkeerslichten;  
b. het opheffen van eenrichtingsverkeer of het instellen van eenrichtingsverkeer (met omleiding); 
c. het afsluiten van een straat waarvoor eventueel een omleiding moet ingesteld worden;  
d. het instellen van een omleiding;  
Voor voetgangers en fietsers moet steeds doorgang voorzien worden zoals bepaald in het M.B. 07.05.1999 
betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Als de doorgang niet 
voldoet, dan is dit een overtreding tegen de wegcode en wordt dit beschouwd als verkeershinder. 
 
59 Werk 
1. het aanvoeren en stockeren van materialen, niet-ingeschreven voertuigen, toestellen en dergelijke meer, op 

of over het openbaar domein; 
2. het aanleggen, verwijderen, uitbreiden, verplaatsen, vernieuwen, herstellen en/of onderhouden van 

(nuts)voorzieningen (inclusief overkoppelingen, (huis)aansluitingen) en (gemeentelijke) 
infrastructuurwerken, in, op, onder of over het openbaar domein 

3. het verwijderen van alle vuilnis, aarde, resten van materialen en dergelijke meer, naar aanleiding van de 
werken, van de werf en van het openbaar domein. 

4.  
60 Werkdag 
Maandag t.e.m. vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen. 
 
61 Bijlage met relevante wetgeving - leidraden 
Standaardbestek 250 voor de wegenbouw : http://wegenenverkeer.be/documenten 
Vademecum voetgangersvoorzieningen : http://wegenenverkeer.be/documenten/vademecum-
voetgangersvoorzieningen  
Praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbare domein 
https://wegenenverkeer.be/sites/awv/files/docs/MOW_MIN_2010_02_bis%5B1%5D.pdf (vermeld in art. 15 en 
29) 
 

B.Vl.Reg. 08.01.2016 houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van gas in het 
Vlaamse Gewest (TRDG), B.S., 07.04.2016 Inforum 299682 (http://www.vreg.be/nl/technische-
reglementen): 
“Art. III.3.3.23. Na goedkeuring van de offerte voor een eenvoudige aansluiting spreken de aanvrager en de 

aardgasdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij de aanvrager kan eisen dat de uitvoering 
gebeurt binnen vijftien werkdagen na de betaling. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, 
kan de aardgasdistributienetbeheerder van die termijn afwijken. (…) 
Art. III.3.3.26. § 1. De noodzakelijke vergunningsaanvragen moeten binnen een termijn die met de 
planning van de realisatie van de aansluiting overeenstemt, bij de bevoegde overheden ingediend worden. 
§ 2. De aardgasdistributienetbeheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een 
eventueel uitstel of eventuele weigering door de bevoegde overheid om de noodzakelijke vergunningen af te 
leveren.” 

 
B.Vl.Reg. 08.01.2016 houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van 
elektriciteit in het Vlaamse Gewest (TRDE), B.S., 18.03.2016 Inforum 299415 
(http://www.vreg.be/nl/technische-reglementen):  
“Art. III.3.3.29. § 1 Na goedkeuring van de offerte voor een eenvoudige aansluiting spreken de aanvrager 
en de elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij de aanvrager kan eisen dat de 
uitvoering gebeurt binnen vijftien werkdagen na de betaling. In geval er een onderboring of een 
netuitbreiding moet uitgevoerd worden of in andere uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de 
elektriciteitsdistributienetbeheerder van die termijn afwijken. 
§ 2 Na goedkeuring van de offerte voor een tijdelijke aansluiting spreken de aanvrager en de 
elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij de aanvrager kan eisen dat de 
uitvoering gebeurt binnen vijftien werkdagen na de goedkeuring van de offerte. Alleen in uitzonderlijke 
omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van deze termijn afwijken. 
§ 3 Na goedkeuring van de offerte voor een aanvraag met detailstudie spreken de aanvrager en de 
elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij voor aansluitingen tot 5 MVA de 
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aanvrager kan eisen dat de uitvoering gebeurt binnen 18 weken. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden en 
na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van deze termijnen afwijken. 
§ 4 Onverminderd de vorige paragrafen kan de uitvoeringstermijn na goedkeuring van de offerte voor een 
aansluiting van kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en installaties die elektriciteit produceren op 

basis van hernieuwbare energiebronnen niet meer dan 24 maanden bedragen, behoudens uitzonderlijke 
omstandigheden en na motivering. (…) 
Art. III.3.3.31. § 1 De noodzakelijke vergunningsaanvragen moeten binnen een termijn die met de planning 
van de realisatie van de aansluiting overeenstemt, bij de bevoegde overheden ingediend worden. 
§ 2 De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een 
eventueel uitstel of eventuele weigering door de bevoegde overheid om de noodzakelijke vergunningen af te 
leveren.” 
 
Decreet 04.04.2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in 
het Vlaamse Gewest (GIPOD-decreet), Inforum 285205 
B.Vl.Reg. 19.11.2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (Energiebesluit), Inforum 
251950  
Decreet 08.05.2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (Energiedecreet), 
Inforum 239663  
Decreet 27.03.2009 betreffende de radio-omroep en de televisie (Mediadecreet), Inforum 238020 
Decreet 20.03.2009 betreffende het mobiliteitsbeleid (Mobiliteitsdecreet), Inforum 237551, art. 4, al. 2, 1°  
“het STOP-beginsel, op grond waarvan de volgende rangorde wordt gerespecteerd voor de wenselijke 
mobiliteitsvormen :  
a) de voetgangers;  
b) de fietsers;  
c) het collectieve vervoer;  
d) het individueel gemotoriseerde vervoer;” 

 
Decreet 14.03.2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en 
leidingen (KLIP-decreet), Inforum 228349  
K.B. 25.01.2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, Inforum 167859  
M.B. 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, 
Inforum 151617  
Wet 04.08.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, Inforum 
103512  
Wet 21.03.1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, Inforum 13570, 
artikel 97 en volgende 
K.B. 21.09.1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het 
uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door 
middel van leidingen, Inforum 207046.  
Wet 12.04.1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, 
Inforum 27510  
Wet 06.04.1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken, Inforum 299757  
Wet 17.01.1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten 
en concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen 
van de Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van 
leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, Inforum 27492 
Wet 10.03.1925 op de elektriciteitsvoorziening, Inforum 27439  
 

62 Voetnoten – relevante wetgeving met nood tot duiding 

*“Voor de nutsbedrijven die gevat zijn door artikel 4.1.27 §1 tweede lid van het decreet van 08.05.2009 
(Energiedecreet) (zoals gewijzigd door artikel 9 van het decreet van 16.03.2012) worden de begrippen “vraag*, 
vragen*” in deze code gelezen als “aankondiging van werken”. 
**“Bij gebreke aan een beslissing in onderling overleg binnen een redelijke termijn, hebben de nutsbedrijven 
die gevat zijn door artikel 4.1.27 §1 tweede lid van het decreet van 08.05.2009 (Energiedecreet) (zoals 
gewijzigd door artikel 9 van het decreet van 16.03.2012) alsnog de mogelijkheid om de datum waarop de 
aangekondigde werken zullen starten over te maken aan de gemeente. Bij de bepaling van deze startdatum 
trachten zij zoveel als mogelijk rekening te houden met de verzuchtingen van de gemeente.” 
***“Voor de nutsbedrijven die gevat zijn door artikel 4.1.27 §1 tweede lid van het decreet van 08.05.2009 
(Energiedecreet) (zoals gewijzigd door artikel 9 van het decreet van 16.03.2012) wordt het begrip 
“antwoord***/antwoordt***” in deze code gelezen als “overleg/treedt in overleg”. 
**** Voor de nutsbedrijven die gevat zijn door artikel 4.1.27 §1 tweede lid van het decreet van 08.05.2009 
(Energiedecreet) (zoals gewijzigd door artikel 9 van het decreet van 16.03.2012) wordt dit artikel 18.1 gelezen 
als volgt: 
Om werken categorie 3 of dringende werken te mogen uitvoeren op het openbaar domein, beschikt het 
nutsbedrijf over een algemene toelating**** voor dergelijke werken van de gemeente. 
Artikel 4.1.27 §1 tweede lid van het decreet van 08.05.2009 (Energiedecreet) (zoals gewijzigd door artikel 9 
van het decreet van 16.03.2012), wordt aanzien als de algemene toelating.  
Indien de gemeente of het nutsbedrijf dit wenst, wordt dit jaarlijks geëvalueerd. Daarbij kan de gemeente o.a. 
: 
1. aangeven voor welke specifieke materialen er voorafgaand aan de werken afspraken moeten gemaakt 

worden over gespecialiseerd herstel. 
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2. opgeven op welke locatie er structureel op bepaalde vaste dagen geen werken mogen uitgevoerd worden 
(art. 23). De gemeente verwijst hiervoor ook naar de aanduidingen hiervan in GIPOD. 

3. afspraken vastleggen over de uren waarbinnen niet-dringende werken categorie 3, mogen worden 
uitgevoerd (art. 30) 

4. specifieke afspraken vastleggen over eventuele manuele boringen (verbod, aanvraag, …) 
Voor categorie 3 werken met verkeershinder is naast de algemene toelating**** ook een 
signalisatievergunning nodig (art. 21). 
Als het nutsbedrijf niet conform de code werkt dan kan de gemeente beslissen dat het nutsbedrijf dan voor elk 
individueel werk (ook voor werken categorie 3) een vraag* moet indienen volgens art. 17 voor werken van 
categorie 1 en 2. Het nutsbedrijf kan hierover een overleg aanvragen met de gemeente. Na overleg met de 
gemeente met positieve uitkomst kan het nutsbedrijf opnieuw werken zonder voor werken van categorie 3 een 
vraag* in te dienen.” 

 

Artikel 2 : 

 

De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 01.01.2018. 

 

Artikel 3 : 

 

De vorige Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen (goedgekeurd 

op de gemeenteraad van 29 oktober 2001, onder de vorm van een gemeentelijk 

reglement vastgelegd op 15.04.2002 en aangepast op 09.11.2009) wordt opgeheven op 

de dag dat de nieuwe code van toepassing wordt.   

 

Artikel 4 : 

 

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

Dit besluit wordt opgestuurd aan: 

 

• de bestendige deputatie van de provincieraad; 

• de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank;  

• de toezichthoudende overheid;  

• de VVSG vzw. 

7. Informaticamateriaal - Wifi verschillende gebouwen.  Goedkeuren technische 

beschrijving, raming (10.972,02 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op vraag van ICT wordt er overgegaan tot de aankoop van 14 wifi antennes voor 

verschillende stadsdiensten en 1 looptelefoon voor de Jeugddienst. 

De wifi voor AHA! (Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming SABV) en de scholen 

werd in de budgetbesprekingen vorig jaar goedgekeurd omdat er steeds meer met 

tablets wordt les gegeven en vooral in de kunstacademie brengen veel leerlingen een 

eigen mobiel toestel mee waarvoor draadloos internet vereist is.  De bekabeling werd 

vorig jaar geplaatst met het oog op de montage van de antennes dit jaar. 

De 3 wifi antennes voor de stadsdiensten zullen worden ingezet in de toekomstige 

vergaderruimten in de gang van de financiële dienst, het gis kantoor en het museum 

Peter Benoit. 

De looptelefoon zal worden ingezet binnen de jeugddienst vooral bij het klaarzetten van 

de zalen in ’t SAS waar nood is aan mobiele bereikbaarheid. 

Afdeling type aantal prijs prijs incl. 
WOL 44 wifi 8 3931,84 4757,53 
WOL 36 wifi 1 491,48 594,69 



WOL 38 wifi 1 491,48 594,69 
WOL 40 wifi 1 491,48 594,69 
BOD 50 wifi 3 1474,44 1784,07 
VT 48 telefoon 1 399 482,79 

    

8808,46 

     In het kader van de opdracht “Informaticamaterieel- Wifi verschillende gebouwen” werd 

een technische beschrijving met nr. NH-453 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, 

Departement Facility - Aankoop. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 10.972,02 excl. btw of € 13.276,14 

incl. 21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

Uitbreiding van bestaande omgeving, waardoor het aangewezen is via dezelfde 

leverancier verder te bouwen (compatibiliteit toestellen, dienst na verkoop...) 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2017, op 

budgetcodes 241000/019000-BOD-BOD 50, 241000/075000-VT-VT 48, 241000/080010-

WOL-WOL 36, 241000/080020-WOL-WOL 38, 241000/080030-WOL-WOL 40 en 

241000/082020-WOL-WOL 44 en in het exploitatiebudget van 2017 en de volgende jaren 

voor het bekostigen van maandelijkse SLA van € 75,77 excl of € 91,68 incl btw per 

maand. 

Investeringen 2017 - € 8.600 

Exploitatie - € 1100,18 per jaar of € 4400,72 voor 4 jaar 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

- de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald 

artikel 26, § 1, 1° f (de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden 

uitgevoerd om redenen van: technische aard). 

- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

- het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3. 

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 



BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De technische beschrijving met nr. NH-453 en de raming voor de opdracht 

“Informaticamaterieel- Wifi verschillende gebouwen”, opgesteld door mevrouw Naira 

Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop worden goedgekeurd. De raming bedraagt 

€ 10.972,02 excl. btw of € 13.276,14 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

8. Installaties, machines en uitrusting Groen- en Sportdienst.  Goedkeuren 

bestek, raming (10.578,51 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van de opdracht “Installaties, machines en uitrusting Groen- en Sportdienst” 

werd een bestek met nr. NH-433 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, 

Departement Facility - Aankoop. 

 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1 (Kleine Zelftrekkende Rotatieve maaier), raming: € 1.239,67 excl. btw of 

€ 1.500,00 incl. btw; 

* Perceel 2 (Ruggedragen Bladblazer), raming: € 537,19 excl. btw of € 650,00 incl. btw; 

* Perceel 3 (Combigereedschap), raming: € 413,22 excl. btw of € 500,00 incl. btw; 

* Perceel 4 (Heggenschaar), raming: € 495,87 excl. btw of € 600,00 incl. btw; 

* Perceel 5 (2 Bosmaaiers (Depot en Sport)), raming: € 1.652,89 excl. btw of € 2.000,00 

incl. btw; 

* Perceel 6 (2 Accupack's ), raming: € 2.066,12 excl. btw of € 2.500,01 incl. btw; 

* Perceel 7 (Professionle snoeischaar compatibel met accu perceel 6), raming: 

€ 1.115,70 excl. btw of € 1.350,00 incl. btw; 

* Perceel 8 (2 Benzinemotorzagen), raming: € 1.652,89 excl. btw of € 2.000,00 incl. 

btw; 

* Perceel 9 (1 Benzinemotorzaag), raming: € 1.404,96 excl. btw of € 1.700,00 incl. btw. 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 10.578,51 excl. btw of 

€ 12.800,01 incl. 21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2017, op 

budgetcodes 230000/068000-GGZ-GGZ 12 en 230000/074000-VT-VT 52. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald 

artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 



Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3. 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het bestek met nr. NH-433 en de raming voor de opdracht “Installaties, machines en 

uitrusting Groen- en Sportdienst”, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, 

Departement Facility - Aankoop worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 

en diensten. De raming bedraagt € 10.578,51 exclusief btw of € 12.800,01 inclusief 21% 

btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

9. Sportmateriaal Kleuters.  Goedkeuren bestek, raming (13.509 euro + 21 % 

btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van vernieuwing van de huidige versleten materialen en extra nieuwe 

materialen ter aanvulling om nog meer kwaliteit te kunnen aanbieden aan kleuters 

(sportkampen, sportacademie, sportsnacks,..) vraagt de Sportdienst om over te gaan tot 

de aankoop van sportmateriaal voor kleuters.  

 

Het kleuterrek in de sporthal De Vlasschaard is een nieuw systeem voor in Bavikhove 

omdat dergelijk systeem in Harelbeke meer en meer gebruikt wordt.  

De bestaande handbaldoelen zijn aan vervanging toe. 

 

In het kader van de opdracht “Sportmateriaal Kleuters” werd een bestek met nr. NH-439 

opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1 (Kleuterklimrek), raming: € 4.900,00 excl. btw of € 5.929,00 incl. 21% btw; 

* Perceel 2 (Kleutermaterialen), raming: € 6.579,00 excl. btw of € 7.960,59 incl. 21% 



btw; 

* Perceel 3 (Easy-up tentjes), raming: € 1.550,00 excl. btw of € 1.875,50 incl. 21% btw; 

* Perceel 4 (Mobiele handbaldoelen), raming: € 480,00 excl. btw of € 580,80 incl. 21% 

btw. 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 13.509,00 excl. btw of 

€ 16.345,89 incl. 21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2017, op 

budgetcode 230000/074000-VT-VT 52. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 

wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw 

niet overschreden). 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten. 

- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 

openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 

artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 

artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het bestek met nr. NH-439 en de raming voor de opdracht “Sportmateriaal Kleuters”, 

opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop worden 

goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 13.509,00 excl. 

btw of € 16.345,89 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2: 

 



Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

10. Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS 

conform art. 27 van het decreet van 06.07.2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking.  Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Op 19.10.2015 besliste de gemeenteraad toe te treden tot de A-divisie 

(aanvullende diensten) van de intercommunale TMVW (FARYS). De toetreding gebeurde 

met het oog op de aankoop van wegeniszout. 

Ingevolge het decreet van 25.04.2014 (B.S., 04.07.2016), dat een 

samenwerkingsakkoord goedkeurt tussen het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest over gewestgrensoverschrijdende intercommunales, moeten de 

activiteiten van de A-divisie van intercommunale TMVW (FARYS) binnen het jaar na de 

inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord voldoen aan de regels van het Vlaamse 

decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001 (DIS). Daartoe werd de 

oprichting van een dienstverlenende vereniging TMVS (S staat voor service) opgestart. 

 

2. De gemeenteraad van 17.10.2016 overwoog de deelname aan de 

dienstverlenende vereniging TMVS.  Een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in het verplichte overlegorgaan werden aangesteld. 

3. Het overlegorgaan heeft in de voorbereidende fase een studie gevoerd betreffende 

het bepalen van een ideale structuur van intergemeentelijke samenwerking voor de 

studie, organisatie en promotie van ondersteunende diensten op het vlak van onder 

andere logistiek, projectorganisatie, aankoop en facilitymanagement. 

 

Het resultaat van deze studieopdracht is positief ten opzichte van de mogelijke oprichting 

van een dienstverlenende vereniging (zie verder), waardoor het overlegorgaan 

overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking 

van 06.07.2001 (DIS) aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking 

voorlegt waarin de volgende documenten opgenomen zijn:  

 

- een grondige motiveringsnota; 

- een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de 

daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de 

bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging; 

- een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de 

bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de 

controlemogelijkheden op de uitvoering; 

- een ontwerp van statuten. 

 

4. Het vervolg van het verder dossierverloop is als volgt. 

 

4.1. Beslissing van de gemeenteraad op basis van de documenten aangeleverd 

door het overlegorgaan (art. 27 DIS) 

 

Ofwel  zien de gemeenten, in een tweede gemeenteraadsbeslissing, af van 

deelneming aan de eventuele oprichting van een dienstverlenende of 

opdrachthoudende vereniging. 

 



Ofwel gaan ze in deze gemeenteraadsbeslissing akkoord met het voorstel, al of niet 

op voorwaarde dat wijzigingen aan dat voorstel worden aangebracht. 

 

De beslissing onder 4.1. is de thans te nemen beslissing. 

 

4.2. Verdere werking van het overlegorgaan (art. 27 DIS) 

 

De beslissingen van de gemeenten worden voorgelegd aan het overlegorgaan, dat 

daarover in consensus (dus met unanimiteit) beslist. De vertegenwoordigers van de 

afhakende gemeenten nemen niet deel aan deze besluitvorming. 

 

Het definitieve voorstel wordt aan de overblijvende gemeenten voorgelegd. De 

gemeenten kunnen het voorstel in een derde gemeenteraadsbeslissing enkel nog 

goedkeuren of afkeuren. 

 

4.3. Oprichting (art. 28 DIS) 

 

De gemeenten die hun instemming hebben betuigd met het definitieve voorstel van 

het overlegorgaan kunnen, zonder daartoe verplicht te zijn, in een vierde 

gemeenteraadsbeslissing uiterlijk binnen drie maanden die volgen op de laatste 

beslissing tot goedkeuring, behoudens in het jaar van de gewone 

gemeenteraadsverkiezingen, een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging 

oprichten. 

 

Het oprichtingsdossier omvat alle gemeenteraadsbeslissingen en de bijbehorende 

documenten waaronder het bestuursplan en het ondernemingsplan gevoegd bij de 

oprichtingsakte. 

 

5. De gemeenteraad is van oordeel dat de motiveringsnota op voldoende wijze 

aantoont dat er reden is verder deel te nemen aan de oprichtingsprocedure van de 

dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 

oprichtingsbundel.   

 

Uit het bundel blijkt dat TMVS – in oprichting – een dienstverlenende intergemeentelijke 

en kostendelende vereniging moet worden waarin de vennoten autonoom en zonder 

enige verplichting kunnen kiezen van welke diensten gebruikt wordt gemaakt en van 

welke niet.   

 

De aangeboden diensten (het zgn. ‘menu’), wordt jaarlijks door de algemene vergadering 

vastgesteld.  Daarbinnen kan iedere vennoot (via het college van burgemeester en 

schepenen – zie art. 2bis van het huidig ontwerp van statuten) dan vrij kiezen – zonder 

dat de wet overheidsopdrachten nog dient te spelen en tegen voorafgaandelijk gekende 

prijzen - van welke dienst hij wenst gebruik te maken. 

 

Voor de aangeboden diensten zal de TMVS via raamovereenkomsten (afgesloten 

overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten) met de diensteverleners 

contracteren.  Het is dan aan de deelnemers om al dan niet een afroep te plaatsen. 

 

Uit het oprichtingsbundel blijkt ook dat via TMVS schaal- en volumevoordelen kunnen 

worden gegenereerd, via TMVS binnen de gemeentelijke diensten beleidsruimte voor het 

behandelen van andere dossiers kan worden gerealiseerd en kennisopbouw en 

kennisdeling kan worden gecreëerd. 

 

Blijkens het thans voorliggend ontwerp van statuten wordt aan de stad Harelbeke een lid 

en een plaatsvervangend lid in de algemene vergadering gegarandeerd (art. 34 van de 

ontwerpstatuten), een lid in de raad van bestuur (art. 12 van de ontwerpstatuten)en een 

lid in het regionaal adviescomité (art. 24 van de ontwerpstatuten). 



 

6. Artikel 9 van de ontwerpstatuten voorziet dat de stad Harelbeke bij deelname 

dient in het schrijven op een aantal A-aandelen bepaald op basis van het aantal inwoners 

op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de toetreding waarbij één aandeel wordt 

uitgegeven per 5.000 inwoners, afgerond tot de langere eenheid en met een minimum 

van een aandeel.   

Zodoende dient de stad Harelbeke concreet in te schrijven op 5 A-aandelen.  Deze 

hebben blijkens het aangehaalde artikel een nominale waarde van 1.000 euro. 

 

7. De financiële regeling op gemeentelijk vlak laat zich samenvatten als volgt. 

 

TMVW brengt in TMVS cash in, in naam en voor rekening van alle A-vennoten die mee tot 

de oprichting van TMVS besluiten.  De aldus onderschreven oprichtersaandelen worden 

onderschreven in dezelfde verhouding als deze vennoten nu participeren in de A-divisie 

van TMVW.  De stad heeft momenteel in de A-divisie van TMVW 5 aandelen.  Deze 

operatie wordt voorgefinancierd door TMVW. 

 

Vervolgens is er een zogenaamd swap van aandelen.  Dit gebeurt door een uitkering in 

natura van aandelen van TMVS die bij wijze van scheidingsaandeel aan de A-vennoten 

door TMVW worden toegekend.  Op die wijze wordt de aandelenverhouding tussen de A-

vennoten van TMVS behouden. 

 

Daarna zal de TMVS van elke oprichtende A-vennoot de door TMVW voorgefinancierde 

oprichtersaandelen terugnemen.  In ruil betaalt TMVS de inbreng in cash terug die door 

TMVW werd gefinancierd. 

Uit een mail van 29.03.2017 blijkt o.m. het volgende: 

 

- De vennoten van TMVW die mee overstappen naar TMVS dienen geen financiële 

middelen te voorzien; 

- In TMVS bestaan, in tegenstelling tot TMVW, geen F-aandelen meer.  De daarmee 

overeenstemmende inbreng zal teruggestort worden. 

 

8. Er kan, gegeven het voorgaande, worden beslist zoals hierna in het beschikkend 

gedeelte aangegeven. 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de 

artikelen 42 par. 1, 43 par. 1an 57 par. 1 laatste zin; 

- het decreet van 06.07.201 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS), 

in het bijzonder art. 25 e.v. 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- het gemeenteraadbesluit van 19.10.2015 en van 17.10.2016. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 



De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel tot oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 

oprichtingsbundel. 

 

Artikel 2: 

 

De gemeenteraad beslist in te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 

9 van de statuten zijn opgenomen. 

 

Artikel 3: 

 

Afschrift van dit besluit dient overgemaakt te worden aan TMVW, Stropstraat 1 te 9000 

Gent. 

 

11. IMOG (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-

West-Vlaanderen). Goedkeuren statutenwijziging. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen: 

 

Op de agenda van de algemene vergadering van IMOG van 16.05.2017 zal onder andere 

een statutenwijziging ter goedkeuring worden voorgelegd. 

 

Bij brief van 20.02.2017 werd het voorstel van statutenwijzing aan de stad overgemaakt. 

 

Het huidig ontwerp van statutenwijziging behelst een aanpassing/herschrijven van de 

artikelen 3 en 4 van de statuten (doel en beheersoverdracht) 

 

Het ontwerp van statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 

21.02.2017. 

 

De statutenwijziging is gericht op een verdere actualisering in functie van het 

Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval. 

 

Een motiverende nota wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

De stad Harelbeke is vennoot bij IMOG. 

 

Het komt de gemeenteraad toe, blijkens art. 39 van het decreet intergemeentelijke 

samenwerking van 06.07.2001 (DIS) de statutenwijziging goed te keuren en het 

mandaat van de vertegenwoordiger van de stad Harelbeke op deze algemene 

vergadering te bepalen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet van 06.07.2001betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 39. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 



BESLUIT 
 
Artikel 1 

 

De gemeenteraad keurt de wijziging van de statuten van IMOG onder de vorm van de 

hervaststelling van de artikelen 3 en 4 goed als volgt: 

 

 

“Artikel3 – Doel 

In uitvoering van de beheersoverdracht door de deelnemende gemeenten, die zich het 

recht ontzeggen zelfstandig of samen met derden deze opdrachten uit te oefenen, heeft 

de opdrachthoudende vereniging tot doel als verlengstuk van haar vennoten de 

gemeentelijke bevoegdheden uit te voeren die betrekking hebben op het afval- en 

materialenbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten, met uitsluiting 

van de bevoegdheden tot vaststellen van retributies en het uitvaardigen van fiscale en 

politionele maatregelen. 

 

De vereniging heeft in het bijzonder tot doel: 

1. Het realiseren van een duurzaam en integraal afvalstoffen- en 

materialenbeleid in het werkingsgebied van de vereniging. 

2. De studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het verwijderen, 

verbranden met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren en/of 

verwerken van afval overeenkomstig de Vlaamse regelgeving 

(Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Vlarema, 

Materialendecreet en het “Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval”, 

inclusief de aanpassingen of vervangingen van deze uitvoeringsplannen) 

3. De afzet van al dan niet verwerkt afval en/of alle materialen die voortkomen 

uit enige verwerking of bewerking. 

4. Het ophalen, vervoeren, overbrengen van afval; optreden als IHM 

(inzamelaar, handelaar, makelaar) zoals gesteld in de afvalregelgeving; 

5. Het nemen van initiatieven die netheid, beheer van openbare ruimtes, 

afvalpreventie, afvalvermindering en een duurzaam afvalbeheer kunnen 

bevorderen; 

6. De sensibilisering van stakeholders inzake afval- en materialenbeleid en het 

creëren van een draagvlak voor de doelstellingen bij de stakeholders, 

onverminderd de mogelijkheden die aan de deelnemers worden gelaten om 

hieromtrent eigen initiatieven te nemen. 

7. Het ondersteunen, adviseren en opleiden van vennoten en stakeholders bij 

de uitwerking van hun afvalstoffen- en materialenbeleid en hiervoor een 

kenniscentrum (C²) uit te bouwen; 

8. Het verhandelen van elektrische energie en restwarmte, afkomstig uit de 

afvalverwerkingsinstallaties of geproduceerd op haar sites; 

9. Voor de eigen voertuigen hernieuwbare energie en/of milieuvriendelijke 

brandstoffen zoals elektriciteit en CNG aankopen en deze aanbieden aan 

vennoten en derden; 

10. Het uitvoeren van alle verrichtingen, zowel geldelijke als andere, die 

verband houden met het doel van vereniging. 

 

Dit alles om invulling te geven aan de uitdagingen van een circulaire economie, de 

klimaatdoelstellingen, CO²-reductie, duurzame mobiliteit en duurzaam energiegebruik 

waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen als uitganspunt geldt. 

 

De vereniging voert haar opdracht uit en het beheert haar installaties op een 

kostenefficiënte manier volgens het principe van een goede huisvader. 

De vereniging kan haar doel ondermeer verwezenlijken door samen te werken met 

andere opdrachthoudende verenigingen en/of bedrijven die gelijkaardige activiteiten 

uitoefenen en/of financieren. 



 

 

Artikel 4 – Beheersoverdracht 

 

Volgende taken vallen effectief onder de beheersoverdracht: 

 

4.1 De verwijdering, verwerking en commercialisering van alle afval en materialen, 

afkomstig van deelnemende vennoten A en hun entiteiten; 

Dit geldt voor alle afval en materialen die vermeld in de meest recente 

uitvoeringsplannen. In het bijzonder gaat het om het Materialendecreet, het 

VLAREMA, het “Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 

(UHAGBA)”, het “Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval” en de aanpassingen 

aan of vervanging van voorgaande; 

4.2 Alle transport van hierboven vermelde afval en materialen, behalve de huis-à-

huisinzameling van het huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval en dit 

vanaf de plaats van de inzameling tot op de plaats van de verwerking, verwijdering 

of eindbestemming; 

4.3 De inrichting en uitbreiding van de recyclageparken die eigendom zijn van de 

deelnemers; 

 

De beheersoverdracht van de vennoten wordt vermeld in bijlage 2 van deze statuten en 

kan op vraag van de deelnemers uitgebreid worden met volgende opdrachten: 

 

4.4 De uitbating van de recyclageparken van de deelnemers; 

 

4.5 De huis-à-huis ophaling van alle huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval, 

op het grondgebied van de deelnemers; 

 

4.6 Het innen van gemeentelijke afvalbelastingen; 

 

4.7 Het organiseren van de verkoop van afvalzakken en afvalrecipiënten; 

 

4.8 Het instaan voor het beheer en netheid van openbare ruimtes; 

A. Algemeen beheer openbare netheid cfr uit het UHAGBA 5-peilerbeleid 

(infrastructuur, participatie, handhaving, communicatie en omgeving) 

B. Veegopdrachten; 

C. Ruimen van bladafval; 

D. Zwerfvuil- en sluikstortverwijdering; 

E. Onkruidbestrijding; 

F. Gladheidsbestrijding (strooien, sneeuwruimen, …) 

 

4.9 Het gebruik van de Imog-CNG-tankinstallatie en elektrische oplaadpunten voor 

voertuigen van steden en gemeenten en hun entiteiten.” 

 

 
Artikel 2 

 

De vertegenwoordiger van de stad Harelbeke op de algemene vergadering krijgt 

mandaat om de in art. 1 aangehaalde wijziging namens de stad Harelbeke goed te 

keuren. 

 

Artikel 3 

 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan IMOG en de vertegenwoordiger 

en de plaatsvervangende vertegenwoordiger van de stad  

 



12. IMOG (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid Zuid-

West-Vlaanderen). Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de Algemene 

Vergadering van 16 mei 2017.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 27.03.2017 ontving de stad de uitnodiging tot de algemene vergadering van Imog op 

dinsdag 16.05.2017 om 18.30 u. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van de 

afvalverwerkingsinstallatie, Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke, met volgende agenda: 

 

1. Verslag van de Raad van Bestuur  

2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2016  

3. Verslag van de Commissaris  

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2016  

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris  

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat  

7. Statutenwijziging  

8. Statutaire benoemingen  

9. Huldiging jubilarissen 

10. Toelichting activiteiten 2016  

11. Varia  

 

De gemeenteraad aanhoort de toelichting door Inge Bossuyt, schepen, bij het jaarverslag 

en de rekening 2016 van Imog. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 18.11.2013 de heer Tijs Naert, raadslid en de heer 

David Vandekerckhove aangesteld als respectievelijk vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur. 

 

Thans dient de gemeenteraad het mandaat te bepalen voor de vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van 16.05.2017. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 43 

par. 2, 5°; 

- Het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de artikelen 44 en 79 par. 2 ;  

 

Verwijzend naar de vorige beslissing: 

 

- Het gemeenteraadsbesluit van 18.11.2013 betreffende de aanstelling van de 

vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Gaat de gemeenteraad over tot de discussie betreffende het mandaat van de genoemde 

vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de algemene vergadering van Imog van dinsdag 

16.05.2017. 
 
Na beraadslaging in openbare zitting: 
 

Met unanimiteit; 

 

 



BESLUIT: 

 
Artikel 1 
 
De voornoemde vertegenwoordiger krijgt volgend mandaat betreffende de 
dagordepunten op de algemene vergadering: positieve opstelling. 

13. WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem) 

algemene vergadering 16.05.2017. Bepalen mandaat vertegenwoordiging 

in de Algemene Vergadering van 16 mei 2017.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 31.03.2017 ontving de stad de uitnodiging tot de algemene vergadering van WIV, die 

doorgaat op dinsdag 16.05.2017 om 19.00 uur. Deze vergadering vindt plaats in de Oude 

Raadszaal op het eerste verdiep van het Stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54 met 

volgende agenda: 

 

1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het 

dienstjaar 2016. 

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016. 

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 

4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris. 

5. Benoeming van een vervangend bestuurder namens kapitaalsdeelnemer Izegem. 

6. Aanvaarding van het ontslag van een deskundige. 

7. Varia. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 18.11.2013 de heer Alexander De Waele, raadslid 

en mevrouw Marijke Ostyn, raadslid, aangesteld als respectievelijk vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.   

 

In zitting van de gemeenteraad van 16.02.2015 werd Fleur De Buck aangesteld als 

vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur in de algemene vergadering van WIV 

dit naar aanleiding van het ontslag van Alexander De Waele. Voor de plaatsvervanger, 

raadslid Marijke Ostyn, gebeurde dit reeds op 18.11.2013. 

 

Thans dient de gemeenteraad ook het mandaat te bepalen voor de vertegenwoordiger in 

de algemene vergadering van 16.05.2017. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 43 

par. 2, 5°; 

- Het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de artikelen 44 en 79 par. 2 ;  

 

Verwijzend naar volgende vorige beslissingen: 

 

- het gemeenteraadsbesluit van 18.11.2013; 

- het gemeenteraadsbesluit van 16.02.2015. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 

 



Gaat de gemeenteraad over tot de discussie betreffende de goedkeuring van de agenda 

en het mandaat van de genoemde vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de algemene  

vergadering van WIV op 16.05.2017. 
 
Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

De agenda van de algemene vergadering van WIV van 16.05.2017, zoals opgenomen in 

de uitnodiging van 29.03.2017, wordt op basis van de bekomen documenten en 

toelichtingsnota goedgekeurd. 

 

Artikel 2: 

 

Voor het overige krijgen de voornoemde stadsvertegenwoordigers, op basis van de 

bekomen documenten, volgend mandaat: positieve opstelling. 

14. Omslag brandweerkosten. Definitieve afrekening forfaitaire bijdragen 

brandweer voor de jaarrekeningen 2011 en 2012.  Besluit van de 

gouverneur van 17.03.2017.  Inname standpunt. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Op 16.01.2017 besliste de gemeenteraad betreffende het voorstel van definitieve 

afrekening van de forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2011 en 

2012 als volgt: 

 

“Artikel 1: 

 

Neemt kennis van de brief van 19.12.2016 (ontvangen op 20.12.2016) uitgaande van 

de provinciegouverneur met voorstel van de definitieve eindafrekening van de omslag 

brandweerkosten (forfaitaire bijdragen brandweer) op basis van de wet van 

31.12.1963 voor de jaarrekeningen 2011 en 2012. 

 

Artikel 2: 

 

Oordeelt dat het voorstel integraal en manifest onwettig is. 

 

Artikel 3: 

 

Adviseert onder alle voorbehoud van rechten en zonder enige nadelige erkentenis de 

afrekening in haar geheel ongunstig. 

 

Artikel 4: 

 

Geeft opdracht tot kennisgeving van deze beslissing aan de provinciegouverneur.” 

 

2. De beslissing van de gemeenteraad werd bij aangetekende brief tegen 

ontvangstmelding van 17.01.2017, verzonden op 19.01.2017, aan de 

provinciegouverneur toegestuurd. 

 



3. Bij aangetekende brief van 20.03.2017 ontvangen op het stadhuis op 21.03.2017, 

werd aan de stad een besluit van de provinciegouverneur betekend van 17.03.2017 

waarin, blijkens het beschikkend gedeelte, werd beslist als volgt: 

 

“Art.1: De voorlopige staten van de afrekening van de brandweerkosten voor de jaren 

2011 en 2012 zoals overgemaakt bij gemotiveerde brief van 19 december 2016 aan 

de bij de omslag betrokken gemeentebesturen worden hierbij bevestigd. 

 

Art.2: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Minister van 

Binnenlandse Zaken met het oog op de goedkeuring waarvan sprake in artikel 10 § 5 

van de wet van 31 december 2013 betreffende de civiele bescherming. 

 

Art.3: Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis gebracht van de betrokken 

gemeentebesturen, die op grond van artikel 10 § 3 van de wet van 31 december 1963 

betreffend de civiele bescherming over een termijn van 40 dagen beschikken om hun 

akkoord over te maken.” 

 

De gouverneur motiveert zijn besluit van 20.12.2016, samengevat, als volgt: 

 

- Voor wat de bepaling van het aandeel van de in aanmerking komende kosten ten 

laste van de gemeenten-groepscentra betreft, is hij van oordeel dat de berekening 

wettelijk en billijk is omdat ze door de minister werd goedgekeurd. 

- Verder parafraseert de gouverneur zijn eerdere beslissing van 19.12.2016 die aan 

de beslissing van de gemeenteraad van 17.01.2017 ten grondslag lag. 

- Wat betreft het ontbreken van concrete berekeningscijfers in zijn beslissing van 

19.12.2016 meent de gouverneur dat de stad maar ter plaatse het dossier had 

moeten komen inzien of er een kopie van hebben gevraagd.  De gouverneur stelt 

letterlijk “De omvang van het dossier laat niet toe dit op enigerlei wijze mee te 

sturen met het voorstel, waardoor de motivering van de bestuurshandeling 

hierdoor dan ook niet werd aangetast”. 

- De gouverneur verwijst ook naar het hierna vermelde arrest van het 

Grondwettelijk Hof. 

 

4. De stad Ieper heeft bij het Grondwettelijk Hof een verzoekschrift ingediend tot 

nietigverklaring van art. 14 van de wet van 09.11.2015 houdende diverse bepalingen 

binnenlandse zaken (B.S. 30.11.2015) luidend als volgt: 

 
“Artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, 
wordt aldus uitgelegd dat de wijzigingen die werden ingevoerd in de wet van 31 
december 1963 betreffende de civiele bescherming door de wet van 14 januari 
2013 tot wijziging van de wet van 31 december 1963 worden toegepast vanaf hun 
datum van inwerkingtreding, zijnde 17 februari 2013, op de beslissingen die de 
provinciegouverneurs genomen hebben met betrekking tot de definitieve verdeling 
van de in aanmerking komende kosten gemaakt door de gemeenten-groepscentra 
sinds 1 januari 2006.” 
 
De stad Harelbeke is in deze zaak ingevolge beslissing van 29.03.2016 
tussengekomen.   
 

In deze procedure heeft het Grondwettelijk Hof op 17.02.2017 een uitspraak gedaan. 

 

Het Grondwettelijk Hof heeft het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

Het arrest van het Hof is niet te begrijpen. 

 

Het Hof is nu van oordeel dat de wetswijziging van 14.01.2013 altijd tot doel heeft 

gehad om bijdragen te kunnen vaststellen en innen vanaf 2006, daar waar het Hof in 



een procedure tegen de wet van 14.01.2013 in een arrest van 19.09.2014 het Hof 

stelde dat de wet niet strijdt met het rechtszekerheidsbeginsel omdat – volgens het 

Hof – de wet pas tien dagen na zijn bekendmaking van kracht werd.   

 

Nu art. 14 van de wet van 09.11.2015 precies werd gestemd om de federale overheid 

toe te laten er zich van te bedienen in hangende procedures die expliciet vertrokken 

van de niet-retroactieve werking van de wet van 14.01.2013 kan niet anders dan 

worden besloten dat art. 14 van de wet van 09.11.2015 wél een onterechte 

retroactieve werking heeft. 

 

Tegen het arrest van het Grondwettelijk Hof staat geen rechtsmiddel open. 

 

Het arrest laat echter wel de argumentatie op grond van o.a. een gebrekkige 

motivering onverlet. 
 

5. Het Hof van Beroep te Gent heeft op 09.03.2017 in de zaak van de stad Menen en 

de gemeenten Kuurne, Zwevegem en Anzegem tegen de Belgische Staat aan deze 

laatste verbod opgelegd om, tot zolang er geen eindarrest is geveld, voor de 

dienstjaren 2012 en 2013 (jaarrekeningen 2011 en 2012) enige bijdrage in de kosten 

van de brandbeveiliging af te nemen van de lopende rekening van deze stad en 

gemeenten op grond van art. 10 van de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele 

bescherming. 

 

Het verbod van afname in het tussenarrest is in algemene bewoordingen gesteld en 

geldt tot het eindarrest in deze burgerlijke procedure. Intussen moet ook de Raad van 

State nog arrest vellen over de betwiste definitieve afrekeningen. 

 

De stad Harelbeke is niet in de procedure waarin het arrest werd gewezen betrokken 

omdat van de stad geen voorschotten voor de bijdragen op basis van de 

jaarrekeningen 2011 en 2012 werden gevorderd.  De stad had dan ook niet het 

vereiste belang om in deze zaak waarin er thans een tussenarrest is te participeren. 

 

6. Blijkens art. 10 par. 3 van de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele 

bescherming beschikt de gemeenteraad nu, aansluitend aan de beslissing van de 

gouverneur over de jaren 2011 en 2012, over een termijn van 40 dagen om al dan 

niet zijn akkoord te hechten aan de definitieve afrekening van de forfaitaire bijdragen 

brandweer voor de jaarrekeningen 2013 en 2014 opgenomen in het besluit van de 

gouverneur van 20.12.2016. 

 

7. Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor zich 

andermaal niet akkoord te verklaren op volgende gronden. 

 

7.1. 

 

De gouverneur erkent in zijn beslissing, minstens impliciet de toepasselijkheid van de 

wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen.   

 

Uiteraard moet deze wet dan ook correct worden toegepast.  Dit is, noch in het besluit 

van 19.12.2016, noch in het besluit van 17.03.2017, het geval.  Telkens wordt de wet 

geschonden. 

 

7.2. 

 

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat in het besluit van de gouverneur geen 

enkele repliek kan worden gevonden op het argument van de gemeenteraad nopens 

het onwettig karakter van de beslissingen van de gouverneur over de jaren 2011 en 



2012 nu deze beslissingen steunen op een brief van de minister van Binnenlandse 

Zaken die zelf onwettig is doordat hij buiten het wettelijk kader en in strijd met de 

bevoegdheid van de wetgever bij de berekening na te leven voorwaarden toevoegt.  

Beslissingen die steunen op een onwettige grondslag kunnen onmogelijk afdoende 

gemotiveerd zijn zoals de wet van 29.07.1991 nochtans vereist. 

 

Evenmin is in het besluit van de gouverneur van 17.03.2017 enig formeel verwoord 

motief te vinden waarom, in strijd met de formele tekst van art. 10 par. 3 van de wet 

van 31.12.1963, enkel rekening zou dienen te worden gehouden met het 

bevolkingscijfer en het kadastraal inkomen.  Nergens wordt in het besluit aangegeven 

hoe en waarom lokale en regionale omstandigheden niet mee in rekening moeten 

zouden worden gebracht.  Op die wijze is het besluit van de gouverneur van 

17.03.2017 andermaal niet afdoende gemotiveerd.  Het besluit geeft immers niet 

formeel aan hoe in casu lokale en regionale omstandigheden niet relevant zouden 

kunnen zijn. 

 

7.3. 

 

De argumentatie van de gouverneur onder 3.4. van zijn besluit van 17.03.2017 kan 

evenmin worden gevolgd. 

 

De gouverneur is blijkbaar van oordeel dat in casu in zijn beslissingen geen concrete 

berekeningen of concrete berekeningscijfers zouden moeten worden opgenomen – 

minstens ook niet uit eigen beweging zouden moeten worden bijgevoegd en gekoppeld 

aan het besluit  - omdat “de omvang van het dossier … niet toe (laat) dit op enigerlei 

wijze mee te sturen met het voorstel, waardoor de motivering van de 

bestuurshandeling hierdoor dan ook niet werd aangetast”.   

 

Naar het oordeel van de gouverneur zorgt het recht op passieve openbaarheid 

ingevolge de wet van 11.04.1994 betreffende de openbaarheid van bestuur er ook 

voor dat in casu de wet van 29.07.1991 niet kan worden geschonden. 

 

Dergelijke redenering raakt echter kant noch wal. 

 

7.3.1. 

 

De wet van 29.07.1991 en de wet van 11.04.1994 zijn twee naast elkaar staande 

wetten die elk een afzonderlijk (grond)recht verder uitvoeren/instellen.   

 

Daarmee is echter nog niet gezegd dat de mogelijkheid die zou bestaan in de ene wet 

(de mogelijkheid inzage en afschrift te vragen van stukken in het kader van de wet 

van 11.04.1994), de administratieve overheid (hier de gouverneur) zou ontslaan van 

de naleving van de formele motiveringsverplichting voorgeschreven door de andere 

wet (de wet van 29.07.1991). 

 

Artikel 4 van de wet van 29.07.1991 stelt op limitatieve wijze de vier 

uitzonderingsgronden voor de formele motivering: de uitwendige veiligheid van de 

Staat, de verstoring van de openbare orde, de vereiste eerbied voor het privéleven en 

de zwijgplicht.   

 

Nergens leest men echter in deze limitatieve lijst dat de mogelijke toepasbaarheid van 

de wetgeving openbaarheid van bestuur de formele motiveringsverplichting 

opgenomen in de wet van 29.07.1991 buiten werking zou stellen.  Nochtans is het dat 

wat de gouverneur in zijn argumentatie stelt. 

 

Nochtans echter is de rechtsleer het erover eens dat de uitzonderingen uit de wet van 

29.07.1991 limitatief zijn, niet kunnen worden aangevuld en restrictief moeten worden 



geïnterpreteerd (zie bv. I. OPDEBEECK en A. COOLSAET, “Formele motivering van 

bestuurshandelingen”, Administratieve rechtsbibliotheek, die Keure, 2013, p. 92, nr. 

23).  De redenering van de gouverneur strijdt met dit principe aangezien de 

gouverneur, op een totaal onwettige wijze, een bijkomende uitzonderingsgrond 

toevoegt.  De toepasselijkheid van de wet van 11.04.1994 zou namelijk het bestuur 

ontslaan van de naleving van de wet van 29.07.1991.  Uiteraard is dit, zoals hiervoor 

aangetoond, niet het geval. 

 

7.3.2. 

 

De gouverneur vindt in zijn argumentatie ook nog een tweede bijkomende en 

onwettige uitzondering op de wet van 29.07.1991 uit, met name dat in omvangrijke 

(en ingewikkelde) dossiers concrete berekeningen en cijfers geen deel uitmaken van 

de formele motivering van een te nemen beslissing.   

 

Dergelijke redenering strijdt vooreerst, opnieuw, met het limitatief karakter van de 

uitzonderingsbepalingen van art. 4 van de wet van 29.07.1991. 

 

Bovendien staat dergelijke redenering ook haaks op de vereiste van art. 3 van de wet 

van 29.07.1991 waaruit blijkt dat de motivering “afdoende” dient te zijn.   

 

Het begrip “afdoende” houdt precies in dat bij beslissingen die aan de wet formele 

motivering onderworpen zijn, de motivering evenredig met het belang van de 

beslissing dient te zijn, lees: de motivering grondiger dient te zijn indien het een 

beslissing met een aanzienlijk (financieel) belang betreft zoals in casu.  Hetzelfde gaat 

ook op voor niet voor de hand liggende beslissingen, lees: ingewikkelde beslissingen 

genomen op basis van omvangrijke dossiers (eveneens zoals in casu).  Ingewikkelde 

en niet voor de hand liggende beslissingen moeten nog des te beter en grondiger 

formeel worden gemotiveerd. 

 

Met zijn argumentatie zet de gouverneur echter de gehele zin van het begrip 

“afdoende” uit de wet van 29.07.1991 op zijn kop aangezien hij, totaal ten onrechte, 

beweert dat hoe omvangrijker en ingewikkelder een dossier is, hoe minder moet 

worden gemotiveerd daar waar precies een sterk doorgedreven motivering de 

bestuurde in de mogelijkheid zou moeten stellen de motieven in de beslissing zelf te 

lezen. 

 

7.4. 

 

7.4.1. 

 

De gouverneur moet de verdere procedure inzake de inning voor de betrokken 

bijdrage op basis van de jaarrekeningen 2011 en 2012 in de gehele provincie ook 

minstens tijdelijk schorsen omwille van het tussengekomen arrest van het Hof van 

Beroep te Gent (zie hiervoor). 

 
Dit arrest verbiedt de gouverneur op grond van art. 10 van de wet van 31.12.1963 
betreffende de civiele bescherming voor de dienstjaren 2012 en 2013 (jaarrekeningen 
2011 en 2012) enige bijdrage in de kosten van de brandbeveiliging af te nemen van 
de lopende rekening van de stad Menen en de gemeenten Kuurne, Zwevegem en 
Anzegem, tot zolang er geen eindarrest is geveld. 
 
7.4.2. 

 

Uit lectuur van de toepasselijke wetgeving blijkt dat de in aanmerking komende 

kosten moeten worden omgeslagen over al de gemeenten-groepscentra van 

categorieën X en Y.  Dit is niet langer mogelijk gelet op het tussenarrest van 



09.03.2017 dat het aangehaalde verbod oplegt.  Iedere verdere beslissing over de 

bijdragen op basis van de jaarrekeningen zou dan ook formeel niet behoorlijk 

gemotiveerd zijn.  Een berekening waarbij een aantal gemeenten uit de omslag zijn 

gehouden kan immers nooit steunen op correcte feitelijke gegevens. 

 

7.4.3. 

 

Doordat er voor de jaarrekeningen 2011 en 2012 geen afname kan gebeuren voor de 

aangehaalde stad en gemeenten is ook niet geweten, indien de berekening correct zou 

kunnen worden gemaakt (wat niet het geval is, zie 2.1.), hoeveel precies aan welke 

andere gemeente zou moeten worden doorgestort.  Ook dit motief verantwoordt een 

opschorting. 

 

7.4.3. 

 

Indien de gouverneur de procedure zou doorzetten, dan zou hij bovendien handelen in 

strijd met een aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals: 

 

Het beginsel van de materiële motiveringsverplichting: dit beginsel zou worden 

geschonden doordat de berekening niet op volledige (dus niet correcte) feitelijke 

gegevens zou steunen. 

 

Het gelijkheidsbeginsel: dit beginsel zou worden geschonden doordat gemeenten die 

zich in dezelfde situatie bevinden (met name gemeenten van die zich in een globaal te 

hanteren systeem bevinden (zie 7.4.2.)) niet gelijk zouden worden behandeld gezien 

bij de stad Harelbeke een afname zou gebeuren en bij een aantal ander gemeenten 

niet. 

 

Het fair-play-beginsel: de schending van het fair-play-beginsel zou volgen uit de 

schending van het gelijkheidsbeginsel.  Een zelfstandige schending van het fair-play-

beginsel zou bij weigering van opschorting volgen uit het feit dat de gemeenten (zoals 

de stad Harelbeke) die niet het voorwerp waren van voorschotten, de kans op het 

voordeel van het  tussengekomen arrest werden ontnomen.  Enige manier om dit 

recht te zetten is in te gaan op de gevraagde opschorting. 

 

Het redelijkheidsbeginsel: het zou, gelet op alle voorgaande argumentatie totaal 

onredelijk zijn om de verdere invordering van de bijdragen voor de jaarrekeningen 

2011 en 2012 niet voor de gehele provincie op te schorten. 

 

*** 

 

Elke grond hiervoor aangehaald volstaat op zich om te komen tot een niet goedkeuring 

van de beslissing van de gouverneur van 17.03.2017. 

 

Overeenkomstig artikel 57 par. 3, 9° en 193 behoort het instellen van rechtsvorderingen 

tot de bevoegdheid van het college.  Het college deelt de gemeenteraad mee dat het zich 

alle rechten voorbehoudt  om, mocht de minister de beslissing van de gouverneur van 

17.03.2017 goedkeuren, zo nodig bijkomende rechtsvorderingen in te stellen. 

 

Overeenkomstig de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het 

zuinigheidsbeginsel dat een behoorlijk beheer van de gemeentelijke financiën 

voorschrijft, behoort de stad via haar bevoegde organen haar rechten te laten gelden.   

 

De gemeenteraad sluit zich aan bij de argumenten en middelen van het college en maakt 

deze tot de hare. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 



 

- de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid en 

zonder zich daartoe te willen beperken artikel 10; 

- het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, 

artikel 42 par. 1, 57 par. 3, 9° en 193. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 17.03.2017, aansluitend aan de 

gemeenteraadsbeslissing van 16.01.2017, houdende de berekening van de forfaitaire 

bijdragen in de kosten van de brandweer voor de jaren 2011 en 2012. 

 

Oordeelt andermaal dat deze beslissing van de gouverneur integraal en manifest 

onwettig is. 

 

Verzoekt de minister van Binnenlandse zaken, onder alle voorbehoud van rechten en 

zonder enige nadelige erkentenis, deze beslissing in haar geheel onwettig te bevinden en 

niet goed te keuren. 

 

Neemt er akte van en formuleert er geen bezwaar tegen dat het college zich alle rechten 

voorbehoudt  om, mocht de minister de beslissing van de gouverneur van 17.03.2017 

goedkeuren, zo nodig bijkomende rechtsvorderingen in te stellen. 

 

Geeft opdracht tot kennisgeving van deze beslissing aan de provinciegouverneur en de 

minister van Binnenlandse Zaken. 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

15. Reglement gidsen en begeleiders.  Hervaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch 

 

1. GIDSBEURTEN EN PERMANENTIES 

 

In de gemeenteraadszitting van 28.01.2002 werd het reglement om gidsen aan te stellen 

en hun vergoeding vastgelegd.  

 

De gidsen krijgen momenteel steeds dezelfde vergoeding, ongeacht of ze een gidsbeurt 

of een permanentie in het museum op zich nemen. Aangezien de permanentie in het 

museum voornamelijk bestaat uit toezicht en tijdens een gidsbeurt veel meer verwacht 

wordt, lijkt dit geen eerlijke situatie.  

 

Toestand op heden:  

 

Gidsen worden betaald door de stad: 



 

- per uur in de week: 12,39 euro 

- per uur in het weekend: 18,59 euro (start op vrijdagavond) 

 

Dit is een bruto vergoeding, waarbij de patronale lasten (30,94%) moeten bijgerekend 

worden én daarbovenop een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, 

arbeidsongevallen en woon- wegverkeer (2%). 

 

 WEEK WEEKEND 

prestatie 12,39 18,59 

patronale lasten 3,83 5,75 

verzekering 0,24 0,37 

TOTAAL 16,46 24,71 

 

Daarbij komt ook nog eens vakantiegeld. Dit wordt berekend op de inkomsten van het 

vorig jaar (92% van een gemiddelde bruto maandwedde). 

 

Vandaar volgend voorstel: 

 

De dienst toerisme ontvangt het bedrag van de bezoekende groep waarna het 

departement Financiën de gids uitbetaalt via een onkostenvergoeding. We stellen voor 

het tarief voor een gidsbeurt vast te zetten op 30 euro per uur voor een groep van 

maximaal 25 personen.  

 

Wat betreft de permanenties in het museum nemen we het systeem van begeleiders in 

het Kunstenhuis over. Die worden door de stad betaald volgens het systeem van de 

vrijwilligersvergoeding. Concreet krijgen ze per permanentie van 3 uur 33,36 euro 

vrijwilligersvergoeding uitbetaald (jaarlijks geïndexeerd). Dat is een stuk minder dan wat 

ze nu krijgen, maar na aftoetsen blijkt dat de mensen die de permanentie opnemen 

daarvoor open staan. 

 

Bovenstaande regeling werd afgetoetst bij de VVSG en kan doorgevoerd worden. Om 

duidelijke en correcte info te geven aan de gidsen plannen we een bijeenkomst waarop 

we een financieel deskundige de nieuwe manier van werken laten toelichten.  

 

De optie om samen te werken met de gidsenkring van Kortrijk wordt niet gelicht. Eén 

van onze troeven is dat we goedkoop mooie en zinvolle dagtochten aanbieden. 

Meestappen in het verhaal van Kortrijk zou voor vele uitstappen betekenen dat de groep 

automatisch 60 euro betaalt (= startbedrag van Kortrijk), waar ze normaal maar 30 euro 

betalen.  

 

2. EDUCATIEVE PAKKETTEN EN EVENEMENTEN (OMD, ERFGOEDDAG) 

 

Daarnaast is er nog de kwestie van de educatieve pakketten voor scholen waarvoor 

gidsen worden ingeschakeld. Op vandaag betalen de scholen van Harelbeke 15 euro per 

educatief pakket om de kosten te dekken (papier, drankje, …). In de feiten liggen de 

kosten bijna altijd lager en wordt  nooit 15 euro aangerekend. Voor scholen van buiten 

Harelbeke wordt nog eens 1,75 euro/leerling extra aangerekend. 

 

Bovenstaand voorstel zou betekenen dat de educatieve pakketten voor scholen gevoelig 

duurder zouden worden. Bovenop de maximaal 15 euro voor het pakket (verhoogd met 

1,75 euro/leerling voor scholen buiten de Harelbeke) betalen ze 60 euro per gidsbeurt (= 

2 uur). Het risico dat scholen niet meer ingaan op de educatieve pakketten – wegens te 

duur – is echter zeer groot en dat willen we vermijden.  

 

Vandaar het voorstel om de kosten van de gidsen voor educatieve pakketten voor 

scholen door de stad te laten betalen. Voor alle scholen nemen we eveneens de kosten 



voor het pakket ten laste van de stad. Enkel niet-Harelbeekse scholen betalen 2 euro per 

leerling.   

 

De gidsbeurten op evenementen naar aanleiding van Open Monumentendag of 

Erfgoeddag – waarop bezoekers gratis toegang hebben – zullen ook door de stad verder 

betaald worden. We stellen voor om een maximum van 120 euro per dag en per gids 

vast te zetten zodat de kosten niet uit de hand lopen.  

 

Simulatie van de uitgaven op vandaag en in de toekomst: 

 

 
 

Uit bovenstaande simulatie blijkt duidelijk dat het nieuwe systeem: 

- gevoelig goedkoper uitvalt voor de permanenties in het museum door het 

toepassen van de vrijwilligersvergoeding 

- de kosten voor de gidsbeurten stijgen, maar volledig door de bezoekende groep 

worden betaald 

 

De inkomsten blijven ongeveer gelijk: 

- museum, activiteiten en educatieve pakketten: 1.500 euro - kan iets lager liggen 

omwille van de kosten (de max. 15 euro waarover sprake hierboven) die nu door 

de stad gedragen worden  

- jaarlijks 1.260 euro van de Watergroep als tegenprestatie voor het regelen van de 

bezoeken aan het Waterproductiecentrum 

 

Bij de berekening van deze tabel zijn we ervan uitgegaan dat alle permanenties en 

gidsbeurten gebeuren door externen en niet door eigen personeel. 

 

Naar aanleiding van voorafgaand voorstel werd ook het reglement “Gidsen musea – 

Aanstelling & Vaststelling vergoeding aangepast op basis van de voorstellen hierboven.  



 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43 par. 2, 2° van het 

gemeentedecreet. 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- Gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2002: Gidsen musea – Aanstelling en 

vaststelling vergoeding. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad keurt het nieuwe reglement gidsen en begeleiders goed luidens als 

volgt: 

 

REGLEMENT GIDSEN EN BEGELEIDERS 

 

Artikel 1: Met ingang van 1 april 2017 doet het stadsbestuur een beroep op gidsen en 

begeleiders musea en toerisme, aangenomen op contractuele basis. Het College van 

Burgemeester en Schepenen wordt gelast met het contracteren van de 

gidsen/begeleiders museum en toerisme.  

Artikel 2: De opdracht van de gidsen/begeleiders museum en toerisme bestaat erin het 

museum te openen en te sluiten, rondleidingen te verzorgen (gidsen) of toezicht te 

houden (begeleiders), de verlichting en de verwarming na te zien, de passende 

maatregelen te nemen bij inbraak, diefstal, schade en beperkt administratief werk te 

verrichten inherent aan de opdracht van gidsen/begeleiders museum en toerisme.  

 

Artikel 3: De betaling van gidsen wordt opgesplitst in gidsbeurten en permanenties:  

 voor permanentieblokken per 3 uur in het museum wordt een 

vrijwilligersvergoeding voorzien van 33,36 euro (jaarlijks geïndexeerd) 

 de gidsbeurten worden door de groepen zelf betaald aan 30 euro per uur aan de 

stad die op haar beurt de gidsen vergoedt via een onkostenvergoeding aan 

dezelfde voorwaarden 

 

Artikel 4:  

De maximumvergoeding per dag per gids wordt geplafonneerd op 120 euro 

 

Artikel 5: 

De stad neemt alle kosten voor de educatieve pakketten en bijhorende gidsbeurten voor 

alle scholen volledig voor eigen rekening. Enkel voor niet-Harelbeekse scholen wordt 2 

euro per leerling aangerekend. 

 

Artikel 6: 

De kosten voor gidsbeurten tijdens evenementen georganiseerd vanuit de stad, waarbij 

de toeristische attracties gratis toegankelijk zijn, worden volledige op rekening van de 

stad genomen.  

 

 



Artikel 7: 

Het tussen de partijen af te sluiten contract geldt voor een periode van één jaar of 

eindigt mits opzeg van één der partijen en dit minstens één maand op voorhand.  

 

Artikel 8:  

Deze beslissing heeft uitwerking met ingang van 1 april 2017. Het College van 

Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering ervan.  

 

Artikel 2:  

 

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

16. Vragenkwartiertje. 

 

 

VARIA GEMEENTERAAD 24 APRIL 2017 

 

 

1.Raadslid Stijn Soetaert: 

Ik vraag aan de gemeenteraad om een dagordepunt in besloten zitting te kunnen 

behandelen.  De gemeenteraad stemt hiervoor in. 

 

Ik vind de communicatie rond het ontwerp van de site Bavikhove heel ongelukkig.   

Ik heb begrepen dat er 1 op 1 gesprekken zijn met verschillende gebruikers en 

verenigingen in Bavikhove om tot een oplossing te komen voor het gebruik maar ik vind 

het heel jammer dat de zaken al in de pers gezegd worden door het bestuur vooraleer de 

raadsleden van Bavikhove op de hoogte zijn.  Dit zorgt ervoor dat wij bevraagd worden 

en dat wij geen antwoorden kunnen geven.  Jammer dat de gemeenteraad gepasseerd 

werd. 

 

2. Raadslid Olivier Vanryckeghem vraagt de secretaris om een aantal foto’s te 

projecteren omtrent parkeerproblemen op de N43 en de Gentsestraat.   

Beste collega’s 

Ik wil de parkeerproblemen op de N43 aankaarten.  De parkeerstroken die voorzien zijn 

voor de handelaars worden bezet door pendelaars en worden niet gecontroleerd op 

blauwe zone door de politie.  Ik pleit voor meer controle want uiteindelijk zoals het nu is 

kost het minder in Harelbeke in de blauwe zone te staan en misschien 1 boete op 2 

weken te hebben dan in Waregem op de betaalparking. 

 

3.Tussenkomst van raadslid Rita Beyaert:  

Collega's  

In het laatste verslag van de BMC dat wij ontvingen lees ik dat de Stad en de politiezone 

deelnemen aan de sensibiliseringsactie "Kinderen zijn geen kegels, respecteer de regels" 

De actie loopt van 17.04 t.e.m. 24.05. De Herassen zouden geplaatst worden in de week 

van 10.04. De BMC zou +\_ 35 banners financieren. Mijn vraag... waar staan die 35 

banners? Ik wil het schepencollege vragen of Stasegem niet tot Harelbeke of de 

politiezone behoort... Wij hebben gelukkig nog twee basisscholen die te bereiken zijn elk 

via twee straten: De Vrije Basisschool heeft een ingang in Stasegemdorp en in de 

Ommegangstraat. De gemeenteschool Zuid heeft een ingang via de Generaal 

Deprezstraat en de Speltstraat. Op geen enkel punt staat een banner in Stasegem... 

  



4.Tussenkomst van raadslid Francis Pattyn: 

Ik verneem dat de Vlaamse Overheid opnieuw fondsen ter beschikking stelt voor 

kernversterkend beleid.  Kunnen we hier op Harelbeke ook op inspelen?  Hoe wordt de 

bekendmaking met de handelaars gedaan en welke timing staat erop?  Ik heb begrepen 

dat het vrij kort is.   

 

5.Raadslid Rik Pattyn: 

5.1.Ik wil iedereen die meegewerkt heeft aan het goede concert van de Proms van de 

muziekschool en de acties rond het jazzgegeven IBBA van harte feliciteren.  Beiden 

waren aan de 3de editie toe en het was telkens een succes.  Ik pleit voor een toekomstige 

financiële verankering in de activiteitenkalender binnen de budgettaire mogelijkheden 

van de stad Harelbeke.  Het is belangrijk om de initiatiefnemers op lange termijn 

perspectief te bieden. 

 

5.2.Ik wil het hebben over de brochure “Genieten in de Leiestreek” van toerisme 

Leiestreek.  Op pagina 22 tot 25 komt Harelbeke slecht aan bod.  Ok, we worden 

meegenomen in het algemeen geheel.  De 2 brouwerijen in Harelbeke komen aan bod 

maar blijkbaar hebben wij geen biercafés, zijn er geen wandelingen langs de Leie en is er 

niks om te eten in Harelbeke.  Kan de redactie hiervan beter ondersteund worden? 

 

6.Raadslid Kathleen Duchi i.v.m. de leegstandbelasting en de ongewenste effecten daar 

rond.  Ik stel de vraag of een huis dat waar er niemand gedomicilieerd is, waar er geen 

verkrotting is en waar er effectief activiteit is of die kan vrijgesteld worden van de 

leegstandheffing?  Ik geef het voorbeeld van Aventurijn.  Dit is een sociale instelling die 

gehuisvest is in een huis in de Stasegemsestraat en die nu al 1 keer leegstand heeft 

moeten betalen en misschien een volgende keer ook leegstand zal moeten betalen. 

 

7.Raadslid Rosanne Mestdagh: wat is er mis met de fontein op het stationsplein? 

Hij werkt niet veel meer. 

 

8.Raadslid Hilde Debruyne: 

8.1. In onze straat zitten we met het probleem dat er ratten zitten, we zijn waarschijnlijk 

niet de enigen. Als we bellen om dit te melden krijgen we het antwoord dat vergif niet 

meer mag (voor het gevaar dat andere dieren vergiftigd geraken) en er is 1 persoon die 

maar een halve dag heeft om vallen te zetten. - "Op den buiten" is er al zeker geen tijd 

en geld om ratten te bestrijden dus moeten we maar leven met de ratten. Eerst geen 

verlichting in de straat, dan ratten waar we mee moeten leren leven, wat gebeurt er dan 

met onze gemeentebelastingen? - Een paar keer per avond zien we ratten en ze lopen 

van de ene tuin in de andere. We durven niet meer achteraan in onze tuin gaan. In de 

grachten zaten er grote gaten van de ratten. Ratten in huis, risico's. Het is zinvol om je 

goed te informeren over ratten en de risico’s van ratten in je omgeving. Zowel mens als 

dier loopt gevaar als er ratten gesignaleerd zijn. Ratten zijn echte scharrelaars, ze eten 

vrijwel alles en kruipen overal in, op en onder. Ze eten niet alleen vuilnis en etensresten, 

maar ook dode dieren. Ze zwemmen door grachten en ze kruipen over vuilnis en door 

riolen. Ze knagen vuilniszakken open, kunnen goed klimmen en hun ruggengraat is zo 

gebouwd dat ze kleine kiertjes kunnen gebruiken om een huis binnen te dringen. Ratten 

dragen parasieten bij zich, zoals vlooien en luizen. Ratten die in de zomer bij water 

leven, zoeken tegen de tijd, dat het kouder wordt, warmere plaatsen op, zoals 

woonhuizen, schuren, houtstapels, kantoren en andere gebouwen. Op huizen waar grote 

volwassen katten wonen zijn ratten dus niet dol op maar de ratten zijn intelligent genoeg 

om te weten of de kat wel of niet in de buurt is. Ziektes die door ratten kunnen worden 

overgebracht TBC, E. Coli, Ziekte van Weil, Hantavirus, Rattenbeetkoorts, Tularemie, 

Salmonella. Ratten verspreiden vlooien. Ratten verspreiden teken ( ziekte van Lyme ) 

Ratten verspreiden mijten. 
 

 



8.2. Ik kreeg een vraag rond een verzakt graf op het kerkhof die niet behandeld werd.  

Ik heb begrepen dat de secretaris vorige vrijdag ook een mail kreeg.  Kan deze zaak 

bekeken worden? 

 

9.Raadslid Stijn Derammelaere: 

Ik heb een voorstel om in de bestekken van de stad een sterke sociale clausule in te 

bouwen. We stellen vast dat een open Europa ook soms negatieve effecten heeft bv. in 

de bouwsector waarin heel wat mensen uit de rand van de Europese Unie aan zeer lage 

lonen tewerkgesteld en uitgebuit worden in België.  Tegelijkertijd zorgen ze voor 

oneerlijke concurrentie en het niet aan bod komen van Belgische bouwvakkers.  Ik had 

graag een oproep gedaan om een clausule waarvan ik een voorbeeld aan de secretaris 

zal bezorgen in te bouwen in onze bestekken met de sociale clausule. 

 

 

 

Antwoorden vanuit het college 

 

Antwoord van schepen David Vandekerckhove op de vraag van Stijn Soetaert over 

Bavikhove: 

Het college van burgemeester en schepenen maakte een voorlopige keuze op basis van 

één bepaald ontwerp.  Dat ontwerp wordt gebruikt om de individuele gesprekken met de 

diverse verenigingen aan te gaan op woensdag 26 april.   

Ik had gehoopt dat het artikel in de krant het accent zou leggen op het overleg en 

minder op het ontwerp. Helaas was de titel van een andere orde waardoor er een stuk 

verwarring en frustratie ontstond.  Het is de bedoeling om tot een zo groot mogelijke 

consensus te komen met de Bavikhoofse verenigingen. 
 

In verband met de vraag rond leegstand. 

De leegstandsheffing kwijtschelden voor woningen met bepaalde activiteiten is juridisch 

jammer genoeg niet mogelijk. 

Vooraleer je de leegstandsheffing moet betalen, sta je eerst een jaar op de 

leegstandslijst. Je wordt daar ook van op de hoogte gebracht, zodat je weet wat je 

eventueel boven het hoofd hangt, of indien mogelijk, zodat je een oplossing kan zoeken. 

De mensen van Aventurijn werden door onze diensten ingelicht hoe ze het 

stedenbouwkundig probleem waarmee ze te maken hebben van de baan kunnen helpen 

en op die manier ook van de leegstandslijst kunnen geraken. 

Jammer genoeg is daar geen initiatief voor genomen. Ik hoop dat men dat zo vlug 

mogelijk wel doet, en dat iedereen hier die contacten heeft bij Aventurijn de mensen 

daar aanraadt om dit in orde te brengen, want anders dreigt een nieuwe aanslag. 

Ik betreur net als jou dat de subsidies die wij geven omdat we veel waardering hebben 

voor de werking daar voor een deel moeten gebruikt worden om een heffing te betalen. 

Die middelen kunnen ook volgens mij veel beter gebruikt worden. 
 

Antwoord van schepen Patrick Claerhout: 

Voor wat betreft de parking langs de N43.  We zullen de controles gaan versterken.  We 

zullen werken met zaterdagcontroles.  Meer controles dan op vandaag is moeilijk 

vanwege de personeelsproblematiek binnen de PZ Gavers.  Het is inderdaad zo dat als je 

op vandaag in de Gentsestraat eigenlijk het bijna goedkoper is om een boete te betalen 

dan om een garage te bouwen.   

 

Bijkomende insteek van burgemeester Alain Top: 

In de praktijk is er slechts 1 agente aan de slag die ook nog andere taken heeft binnen 

de politie.  De controle kunnen we enkel uitbreiden door de frequentie te verhogen en 

dat kunnen we niet met 1 agent.  Daarom zijn we aan het werken aan een meer 

structurele oplossing die binnenkort in de gemeenteraad komt.  Het is inderdaad zo dat 

de kosten baten op vandaag van die aard zijn dat als je een boete per week hebt in 

Harelbeke goedkoper is dan parkeren op de parking in Waregem. 



 

Wat betreft de vraag rond de sensibiliseringsborden rond veilig verkeer in school:  

U hebt gelijk.  Niet alle scholen beschikken momenteel over een Herashekken.  De 

plaatsen werden vooraf bepaald zodanig dat alle scholen aan bod kunnen komen maar 

door allerlei omstandigheden is er vertraging op het uitzetten van die borden.  Wij doen 

snel verder.  

 

Reactie van schepen Jacques Maelfait: 

Dit is een geval van verkeerde communicatie en het is niet omdat er iemand ziek is dat 

de werken dan niet verder kunnen gezet worden. 

 

Voor wat betreft de oproep van de Vlaamse Overheid: het is zo dat de Vlaamse Overheid 

een nieuwe call gelanceerd heeft voor kernversterkend beleid.  Zaken zoals 

gevelrenovatie, aanpassing van de gevel, verhuizing komen in aanmerking.   

Op 29 maart werd die call gelanceerd en alles moet binnen zijn voor de zomer.  Snel 

reageren zal dus de boodschap worden. 

 

Schepen Annick Vandebuerie voor wat betreft de vraag rond verankering van de culturele 

activiteiten.  We zullen zien wat er mogelijk is.  Uiteindelijk zitten die zaken ook in de 

volgende legislatuur.  Ik zal gesprekken aangaan met de IBBA en met de muziekschool.  

Voor wat betreft de kritiek op de tekst van toerisme Leiestreek.  Ik breng dit ter sprake 

op de raad van bestuur.   

 

Reactie van raadslid Stijn Derammelaere: ik heb een déjà-vu gevoel.  Raadslid Rik Pattyn 

stelde vorig jaar deze vraag en stelt dit jaar opnieuw deze vraag.  Wat kan er aan 

gedaan worden om in de toekomst dit te vermijden? 

 

Schepen Inge Bossuyt: voor wat betreft uw vraag rond de rattenplaag.  Er zitten 

inderdaad veel ratten in Harelbeke, meer zelfs dan mensen maar dit is altijd zo geweest 

en dit is ook overal zo.  Dit is geen nieuw gegeven.  Daarom spreken we niet 

noodzakelijk van een rattenplaag.  Ratten komen waar ze voedsel vinden.  Bv in de 

velden zie je misschien wel regelmatig een rat over het veld lopen omdat ze voedsel 

zoekt.  Als er ratten aanwezig zijn in tuinen dan is dat in de eerste plaats omdat ze zich 

daar kunnen voeden.  Van belang is om het voedsel uit de tuin te houden. Bv om ervoor 

te zorgen dat het kippenhok voedselvrij is tegen dat de avond valt.  Het bestrijden van 

ratten kan steeds met gif.  Wij leggen zelf ook gif en particulieren kunnen ook gif leggen 

om ratten te bestrijden.  Het is wel zo dat je moet volhouden in de bestrijding dat het 

niet helpt met slechts 1 zakje vergif te leggen en 1 gat dicht te doen.   Je moet het een 

eind volhouden vooraleer het effect heeft.  Eigenlijk is de stad niet verplicht om aan 

rattenverdelging te doen.  Onze verplichting beperkt zich tot het verdelgen van 

muskusratten en het is zo dat we in Harelbeke op vandaag geen muskusratten meer 

hebben.  Wij volgen wel nog steeds de toestand verder op om ervoor te zorgen dat ze 

niet opnieuw hun intrede doen.  De rattenvanger helpt ook mensen die een chronisch 

probleem hebben met ratten.  Hij gaat dan op bezoek en doet samen met de mensen een 

aantal voorstellen om ervoor te zorgen dat hun probleem verdwijnt. 

 

 

  



VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN VAN DE GEMEENTERAAD 24 APRIL 2017 

 

Openbare zitting 

1 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Eiland'. Kennisname 

beslissing tot opmaak en goedkeuren contractuele voorwaarden en raming 

(21.195,29 euro waarop geen btw verschuldigd) . 

 

Tussenkomst van raadslid Francis Pattyn:  ik wil in de eerste plaats mijn dank uitspreken 

aan het bestuur om dit RUP uiteindelijk in gang te trekken.  Het Eiland is één van de 

oudste wijken van onze stad.  Als u luchtfoto’s bekijkt zal u zien dat het zeer eng behuisd 

is zonder grote parkeermogelijkheden, zonder garages.  Onze fractie heeft zeker en vast 

oplossingen voor de densiteit van dit gebied.  Ten gepasten tijde zullen wij die naar voor 

brengen in de procedure.  We stellen vast dat er 21.000 euro uitgetrokken wordt voor de 

opmaak van dit RUP.  Mogen we vragen dat Leiedal hun beste specialist in deze materie 

in deze zaak zet.  Het is een heel erg specifieke wijk die specifieke oplossingen zal 

vragen en het Eiland verdient een zeer goede oplossing. 

 

3 Revitalisering industrieterrein Harelbeke Zuid.  

1. Goedkeuren nieuwe samenwerkingsovereenkomst ter vervanging 

samenwerkingsovereenkomst dd. 13.10.2013.  

2.Goedkeuren bestek, raming 10.096.727,14 euro excl. btw waarvan 

6.208.628,28 euro excl. btw lastens CVBA Infrax,  3.070.335,86 euro excl. 

btw lastens stad (volledig subsidieerbaar) en 817.763,00 euro excl. btw 

lastens Aquafin) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst van raadslid Francis Pattyn:  

Eerst en vooral kan ik u meedelen dat wij vanuit de CD&V-fractie zeer blij zijn dat dit 

dossier die wij (samen met Sp.a) in de vorige legislatuur hebben in gang gestoken 

vandaag ter goedkeuring ligt. 

Het spijtige van dit dossier is een beetje een valse start komende door de gebrekkige 

communicatie naar de ondernemingen toe.   Een aantal advocaten zagen hier blijkbaar 

brood in en konden andere ondernemingen ophitsen waardoor er opnieuw een juridische 

molen in gang werd gestoken… 

Ik wil de betrokken stadsdiensten zeker feliciteren hoe ze dit dan hebben aangepakt, er 

werd veel gepraat en waar nodig werd er een compromis bereikt, een compromis op 

maat en per bedrijf, waardoor het dossier vandaag toch ter goedkeuring ligt.  Wij gaan 

hier vanavond zeker geen olie meer op het vuur gieten en de bereikte compromis in het 

gedrang brengen, we gaan dan ook dit dossier integraal goedkeuren, alleen hoop ik dat 

jullie nog willen rekening houden met volgende suggesties: 

- Het is een goede zaak dat er een dubbel fietspad komt in de Venetiëlaan, maar ik 

heb vanmorgen even de moeite gedaan om twee foto’s te nemen:  u ziet dat er 

drie Bulgaarse vrachtwagens staan om te lossen,  aan de overkant zie je een rij 

geparkeerde wagen staan. 

In de nieuwe situatie is er een reststrook voorzien die te smal is om daar nog op 

te parkeren. 

Het zou meer dan wenselijk zijn om in dit geval de parkeerstrook te voorzien en 

dit misschien ten koste van een aantal bomen, het blijft ten slotte een 

industrieterrein.    Als dit niet wordt aangepast zijn er toch ernstige 

mobiliteitsproblemen te verwachten op dit stuk.  Akkoord in de eerste plaats moet 

het bedrijf zoveel mogelijk parking voorzien op zijn eigen terrein maar ook de 

stad heeft hier zijn verantwoordelijkheid en moet zorgen voor een veilige 

verkeerssituatie op het openbaar domein.  

- Tweede suggestie : overal waar mogelijk de halfhoge begroeiing te vervangen 

door grasdalen.   Het is een trend om ook industrie terreinen te vergroenen maar 



het blijft ten slotte een industrieterrein, waar aanvoer en afvoer door 

vrachtwagens toch prioritair is.   

Wat we niet hebben vernomen op de commissie is het volgende: 

Er is in gans Vlaanderen een plaatstekort voor vrachtwagens, je hebt drie soorten  

-vrachtwagen die wachten om te laden en te lossen 

-vrachtwagens die wachten omdat de chauffeur moet rusten of overnachten 

-vrachtwagen die op een parking moeten staan omdat die chauffeur vlakbij woont. 

Het is dus aangewezen om op eventuele verloren hoekjes parkings voor vrachtwagens te 

creëren, dit gaat dus ruimer dan Harelbeke Zuid alleen, maar wel er zal hier dus via het 

agentschap ondernemen een subsidie aangevraagd worden en ik zou willen vragen dat 

het college daar zeker mee zijn schouders ondersteekt.  

 

Antwoord van schepen Patrick Claerhout: 

Voor wat betreft uw vraag rond extra parking.  We zijn in de zone op zoek geweest naar 

alle verloren hoekjes die er maar kunnen zijn om daar extra parking op te voorzien.  Bv. 

de hoek Venetiëlaan en Politieke Gevangenenstraat maar die hoek is te klein.  Op de hele 

zone is er bijna niks meer dat in aanmerking komt.  Voor wat betreft de toegankelijkheid 

van de bedrijven en het langparkeren van de vrachtwagens.   

Wij kijken stelselmatig bedrijf per bedrijf of de toegang tot het bedrijf mogelijk is.  Als 

het niet mogelijk is proberen we de plannen aan te passen om toch mogelijkheden te 

creëren en bv een autoparkeerplaats te supprimeren om in de toegankelijkheid van het 

bedrijf voor zwaar vervoer te garanderen.  Het is natuurlijk wel zo dat in de 

oprichtingsakte van het industrieterrein van Leiedal er staat dat elk bedrijf moet parking 

voorzien op eigen terrein.  In het reglement staat enkel dat stilstaan toegestaan is als 

men aan het wachten is om op te rijden.  Lang stilstaan om te laden en te lossen is 

eigenlijk al op het randje.   

 

Wat betreft uw vraag rond Beltrami en Lano: er zijn onderhandelingen lopende met de 

firma Lano om de voorgrond van de firma Lano te kunnen gebruiken om een extra 

parkeerstrook voor vrachtwagens aan te leggen en op het einde van de Venetiëlaan aan 

de spoorwegtunnel een draaiscirkel te kunnen garanderen voor de vrachtwagens.  We 

moeten daar wel rekenen op de goodwill van Lano want uiteindelijk is het niet aan hen in 

de feiten om de mobiliteitsproblematieken van andere bedrijven op te lossen.  

 

Reactie van schepen Jacques Maelfait: ik sta achter het standpunt van de CD&V. 

 

 

5 Renovatie stadhuis Fase 1 zolderverdieping.  Goedkeuren bestek, raming 

(33.341,20 euro + 21 % btw.) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst van raadslid Francis Pattyn: 

Wij staan achter dit punt maar ik vraag mij af waarom dat het schilderwerk moet 

uitbesteed worden.  We hebben toch schilders in eigen dienst.  Waarom wordt dit 

uitbesteed? 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

De planning van de schilders zit nu reeds vol.  De behandeling van deze zaak is heel 

specifiek.  Er mag op geen enkel moment stof vrijkomen.  Ook de benadering van de 

werkplek is redelijk complex.  De liften mogen niet gebruikt worden.  Vandaar het 

voorstel om dit te gaan uitbesteden. 

 

 

  



6 Actualisatie van het gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de Code 

voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen. 

 

Tussenkomst van raadslid Rik Vandenabeele: 

Hoe rapper dit gerealiseerd wordt hoe liever.  Deze week zijn er op 3 – 4 punten in 

Harelbeke werken gestart waar niet iedereen van op de hoogte is. Bv ter hoogte van het 

Muizelhof wordt de straat afgezet zonder ook maar enige verwittiging. Bv op het 

grondpunt van de Hoogstraat is er nu maar 1 rijstrook beschikbaar en staan er lichten en 

ook de Geit werd zonder verwittiging afgesloten. 

 

Reactie van Patrick Claerhout: 

Volgens mijn gegevens liep er niks mis.  De aannemers hebben de omwonenden 

verwittigd.  Alleen kunnen we geen werken uitvoeren zonder een klein beetje overlast. 

 

Reactie van raadslid Hilde Debruyne: 

Is de website waar alles moet ingegeven worden wel actueel?  Soms heb ik de indruk van 

niet.  

 

Reactie van Patrick Claerhout:  

Er wordt opgevolgd. 

 

 

Reactie van Kathleen Duchi: 

Wordt er met de wegwerkzaamheden wel voldoende rekening gehouden met 

toegankelijkheid van bedrijven voor zwaar vervoer?  Ik verwijs naar Isocab en het 

rondpunt aan de Hoogstraat. 

 

Reactie van Patrick Claerhout: 

Wij doen ons best om iedereen bereikbaar te houden. 

 

 

8 Installaties, machines en uitrusting Groen- en Sportdienst.  Goedkeuren 

bestek, raming (10.578,51 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst van raadslid Rosanne Mestdagh:  

Waarom worden er geen bladzuigers aangekocht in plaats van bladblazers? 

 

Reactie van schepen Inge Bossuyt: 

De bladblazers worden voornamelijk gebruikt om grote bladeren op een hoop te blazen 

om dan met de kraan op de vrachtwagen te laden.  Bladzuigers kunnen die grote 

bladeren niet aan. 

 

10 Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS 

conform art. 27 van het decreet van 06.07.2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking.  Goedkeuring. 

 

Tussenkomst van raadslid Rik Pattyn: 

Ik heb een probleem met de redactie van dit dagordepunt.  De tekst over de omvorming 

is niet transparant.  Je moet al een advocaat zijn om dit op een goeie manier te kunnen 

lezen.  Ik pleit voor een andere vertaling met eenvoudige en klare taal. 

 

  



Tussenkomst van raadslid Rita Beyaert: 

Wij zijn destijds aangesloten bij Farys vooral om winterzout te kopen en een voorraad op 

te bouwen.  Nu als ik het goed lees hebben wij door die beperkte inbreng 4 mandaten en 

5 aandelen.  Dat stemt toch tot nadenken.  In de geest van vandaag rond de graaicultuur 

moeten we dit toch kritisch bekijken en ons afvragen of we dit wel moeten doen. 

 

Reactie van burgemeester Alain Top: 

Net als u vind ik dit van het goede teveel.  Ik stel voor dat we onze vertegenwoordiger 

de boodschap laten overbrengen dat de structuren van TMVS eenvoudiger, transparanter 

moeten zijn en dat er een vermindering moet zijn van het totaal aantal mandaten. 

 

Reactie van raadslid Stijn Derammelaere: 

Ik vind de vraag van de CD&V terecht en de reactie van de burgemeester ook terecht.  In 

het verleden heb ik zelf al gepleit om het aantal mandaten bv in sociale 

bouwmaatschappijen Mijn Huis sterk te verminderen door bv geen bestuursmandaten 

meer toe te kennen aan aandeelhouders.  Dit lag toen een beetje moeilijker maar ik ben 

blij dat we nu eindelijk in deze gemeenteraad een gezamenlijk standpunt hebben. 

 

 

OPENBARE STEMMINGEN 

 

De besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der stemmen van 

de aanwezige leden. 

 

 

VERSLAG 

 

Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 20.03.2017 dat als 

goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

 

 

De zitting eindigt om 22.04 uur. 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris Voorzitter 

 


