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Vervangt: Module 6 
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Geldig vanaf 12 juni 2013 

  

1. Inleiding 

AWV biedt een lokale overheid de mogelijkheid bepaalde onderhoudstaken op gewestwegen uit te voeren 

tegen terugbetaling. Het initiatief voor deze tijdelijke overdracht van taken ligt bij de lokale overheid. Dit 

dienstorder beoogt de samenwerking tussen AWV en de lokale overheden te uniformiseren door middel van 

een standaard samenwerkingsovereenkomst voor de netheid langs gewestwegen. 

2. Toepassingsgebied 

Dit dienstorder is van toepassing indien een lokale overheid vragende partij is om de netheid langs een 

gewestweg zelf te verzorgen. 

3. Modaliteiten 

Als de lokale overheid een samenwerkingsovereenkomst wenst af te sluiten, en AWV hiermee akkoord gaat, 

wordt het model in bijlage van dit dienstorder gebruikt.  Als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst dient 

een berekening opgemaakt te worden van de kosten en dienen de concrete afspraken en richtlijnen te worden 
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bepaald. Deze afspraken en richtlijnen moeten stroken met wat bepaald is in de samenwerkingsovereenkomst. 

Deze berekening van de hoeveelheden en de basisprijs is geldig voor 6 jaar. 

AWV stelt een vergoeding tegenover de werkzaamheden die de lokale overheid uitvoert in het kader van dit 

dienstorder. De eerste betaling gebeurt een jaar na de startdatum van de uitvoering van de onderhoudstaken. 

De onderhoudsperiode gaat in vanaf de 1
ste

 dag van de 2
de

 maand die volgt op de datum van de ondertekening 

van deze overeenkomst en duurt de eerste keer minimum zes jaar. De onderhoudsperiode is daarna 

stilzwijgend verlengbaar per jaar. Voor de eventuele opzegging van de overeenkomst geldt een minimumtermijn 

van 6 maanden, vóór de einddatum van de lopende onderhoudsperiode middels een schrijven. 

De lokale overheid dient de geldende wet- en regelgeving inzake het duurzaam gebruik van pesticiden en 

inzake het onkruidbeheer na te leven. Daarnaast dient de lokale overheid voor de gedetailleerde 

taakomschrijving te kijken in het Basisbestek voor Groenonderhoud (grasbermen en beplanting, snoeien en 

vellen van lijnbomen) en netheidsonderhoud (zwerfvuilverwijdering) op de gewestwegen en autosnelwegen.  

Het is aanbevolen de samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor alle gewestwegen, en dit van 

gemeentegrens tot gemeentegrens. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, kan een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden voor een duidelijk aaneengesloten geheel (bijvoorbeeld tot 

aan de grens van de bebouwde kom). 
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