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d.d. 17 februari 2022 

  

  

 
  

Titel: Instructiebundel voor opmaak en aanlevering van technische documentatie 

Voorgesteld door: 

(stuurgroep) 

Stuurgroep Expertise Opbouwen en Adviseren - Commissie AIM-BIM - 

Werkgroep Technische Ondersteuning & Team BIM 

Informatiefolder: 1 Investeren > 1.2 Voorbereiden > Projectplan opstellen 

1 Investeren > 1.3 Realiseren > Opmaken concept > Opname bestaande 

toestand 

1 Investeren > 1.3 Realiseren > Onteigenen > Onteigeningen 

1 Investeren > 1.3 Realiseren > Uitvoeren werken > As built plan 

2 Onderhouden en exploiteren > 1 Onderhouden > 2 Inspecteren > 1 

Inspecteren infrastructuur en installaties > 1 Beheer van gewestwegen 

2 Onderhouden en exploiteren > 2 Exploiteren > 1 Beheren gronden en 

patrimonium > 2.2.1.2 Onteigenen (wegen) 

3 Expertise opbouwen en adviseren > 3.7 Beheren asset informatie > 3.7.3 

Bouwwerk Informatie Management (BIM) 

3 Expertise opbouwen en adviseren > 3.7 Beheren asset informatie > 3.7.5 

Inventariseren patrimonium > 2.7.2 Overname en overdracht wegen 

 

Doelgroep: 

Voor wie van 

toepassing? 

  

Verspreiding: 

Intern / extern 

Projectmanagers, werfleiders, werfcontroleurs 

Teams patrimonium, projecten, verkeer en signalisatie 

Afdeling VWT - sectie weginfrastructuur 

 

Extern en Intern 

Vervangt 

dienstorder: 

Dienstorder MOW/AWV/2020/19 d.d. 15 december 2020 

(en voorgaande Extern + Intern LIN/AWV/2005/3,  MOW/AWV/2009/18, 

MOW/AWV/2014/14, MOW/AWV/2019/3 en MOW/AWV/2020/1) 

Verwijst naar MOW-AWV-2019-04 SB250 versie 4.1  



 

dienstorder: 

Bijlagen: Instructiebundel voor opmaak en aanlevering van technische documentatie 

v2.3 

Geldig vanaf: 

 

 

dd. 17 februari 2022 

  

 

 

 

 

 

  

 

Door de “Werkgroep Technische Ondersteuning” van het Agentschap Wegen en Verkeer werd een 

nieuwe versie van de instructiebundel (versie 2.3) opgesteld voor de opmaak en aanlevering van 

technische documentatie.  

 

De Instructiebundel bevat alle technische bepalingen, specificaties en richtlijnen voor het opmaken 

en aanleveren van de gewenste technische documentatie: o.a. het uitvoeren van topografische 

opmetingen, de opmaak van plannen en/of BIM-modellen van een wegenisontwerp, 

onteigeningsplannen, grensbepalingen en opmaak van plannen voor patrimonium en grondbeheer, 

specificaties omtrent de layout van die plannen, richtlijnen omtrent de aanlevering van de 

documentatie en/of bestanden en de technische bepalingen voor de opmaak, de controle en 

levering van topografische opmetingen en as-built plannen. In deze instructiebundel zijn ook een 

aantal richtlijnen, hulpmiddelen en kwaliteitscriteria opgenomen om te voldoen aan de normen en 

kwaliteitscriteria van het kwaliteitsmanagementsysteem van het agentschap.  

 

Overzicht van de voornaamste wijzigingen t.o.v. Versie 2.2: 

- Update contactgegevens 

- Update lijst te volgen vademecums wegontwerp 

- Hoofdstuk 8 - ‘Technische specificaties voor OTL-conforme data’ werd uitgebreid met een 

extra ondersteund bestandsformaat, nl. IFC. 

 

De instructiebundel wordt opgenomen op het Kennisplatform en wordt ook extern beschikbaar 

gesteld op de webpagina van Wegen en Verkeer: https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten  

In de bijzondere bestekken en opdrachtdocumenten dient vanaf heden verwezen te worden naar 

deze instructiebundel versie 2.3, zodat alle opmetingen, ontwerpen, plannen, BIM-modellen en 

https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten?search=instructiebundel


 

technische documentatie op een uniforme wijze worden opgemaakt.  

 

 

ir. Tom Roelants 

administrateur-generaal 


