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Praktische leidraad 
voor werken in de omgeving van 

nutsinfrastructuur 
op het openbare domein 

in Vlaanderen 

versie 2019

Goede afspraken maken goede vrienden

              



Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

                              

Eerste spreker

| 2 |

AWV
Dieter Van Den Langenbergh

/
Jeremy Soenens
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Afspraken tijdens deze opleiding:

▪ Er is geen mogelijkheid tot live-interactie tijdens deze sessie

▪ Er wordt een opname voorzien van deze sessie.
▪ (voor wie dit een probleem vormt i.k.v. privacy, vragen we de sessie te verlaten en achteraf de opname te bekijken)

▪ Vragen zijn zeker welkom: deze kunnen tijdens of na de sessie per mail 
doorgestuurd worden
▪ Vragen worden beantwoord door het Overlegplatform Praktische Leidraad

▪ De antwoorden worden gepubliceerd op de site van AWV

▪ ‘Test je kennis’-vragen tijdens deze sessie: via Mentimeter
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Stellen van vragen: e-mailadressen

▪ Algemeen e-mailadres: bij voorkeur dit e-mailadres te gebruiken
▪ praktischeleidraad@mow.vlaanderen.be

▪ E-mailadres per vertegenwoordiging in het Overlegplatform PL
▪ AWV: dieter.vandenlangenbergh@mow.vlaanderen.be ; jeremy.soenens@mow.vlaanderen.be

▪ VRN: hilde.beeckmans@proximus.com ; wilfried.werckx@fluvius.be

▪ Vlawebo/Bouwunie: eli.desmedt@confederatiebouw.be ; kris.grietens@dca.be

▪ Ovio/Ori: koen@ovio-groep.be ; christophe.hautier@ori.be

mailto:x.y@mow.vlaanderen.be
mailto:dieter.vandenlangenbergh@mow.vlaanderen.be
mailto:jeremy.soenens@mow.vlaanderen.be
mailto:hilde.beeckmans@proximus.com
mailto:wilfried.werckx@fluvius.be
mailto:eli.desmedt@confederatiebouw.be
mailto:kris.grietens@dca.be
mailto:koen@ovio-groep.be
mailto:christophe.hautier@ori.be
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(switch naar Mentimeter)

| 5 |

Test je kennis?
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Kenmerken van de  nieuwe Praktische Leidraad versie 2019

Draagvlak alle partijen

▪ Vernieuwde Praktische Leidraad gedragen door alle partijen

▪ Duidelijkere en meer resultaat gebonden afspraken, gekoppeld aan de 3 
coördinatievergaderingen

▪ Vlotte info, samenwerking en communicatie

▪ Vermijden van hinder en stilstandskosten en schade aan nutsleidingen

▪Maatschappelijke kosten beperken binnen krijtlijnen projectontwerp
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Gedragen en goedgekeurd door:

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjkg8e3w6HLAhXjQpoKHWdqCVoQjRwIBw&url=http://www.aquafin.be/&psig=AFQjCNGtdMIEGNyku3Jc9RFNSojIBGyvmg&ust=1456991766891450
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Wat is vernieuwend aan de nieuwe Praktische Leidraad 
versie 2019 ?

▪ Is een verzameling van alle beste werkwijzen in Vlaanderen, opgesteld door de 
vertegenwoordigers vanuit AWV, de aannemers wegenbouw, de studieburelen 
en  de leden van de VRN

▪ Bevat: 
▪ oplossingen voor vaak voorkomende en gekende problemen

▪ verregaande en bindende engagementen voor alle partijen

▪ betere gezamenlijke analyse van knelpunten en dit vroeger in het ontwerpproces
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Praktische Leidraad is van toepassing:

▪ Voor elk nieuw gestart dossier sinds begin 2020.

▪ Standaardbestek 250 versie 4.1 verwijst reeds naar deze 
vernieuwende praktische leidraad versie 2019

▪ Implementatieperiode was zeker nodig. Ondertussen is er een 
bredere kennis bij alle partijen.
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Win-win

▪ Duidelijke afspraken over rol en verantwoordelijkheid leidt tot minder discussies
▪ efficiënter en sneller werken  

▪ minder hinder voor omwonenden en weggebruikers

▪ minder stilstand en maatschappelijke kosten

▪ Betere voorbereiding in de ontwerpfase : Goed begonnen is half gewonnen. 

▪ Eindverslag met bijhorende plannen tweede coördinatievergadering zijn bindend
▪ dit is een sleutelmoment
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Afspraken over oa.

▪ Nutsleidingenstrook

▪ Aanstelling veiligheidscoördinator

▪ Bouwrijp maken in gewestwegen

▪ Wegnemen definitief buiten dienst gestelde leidingen

▪ Nemen van beschermingsmaatregelen

▪ Uitzetten rooilijn

▪ Gelijktijdige werken aan leidingen en infrastructuur

▪ Lokalisatieverplichting in ontwerp en uitvoering

▪ Identificatie van onbekende leidingen in ontwerp en uitvoering
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Tweede spreker

| 12 |

VRN
Carlo Bollen (Fluvius)

/
Hilde Beeckmans (Proximus)
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Proces coördinatievergaderingen

              

Haalbaarheids
studie

(optioneel)

Voorontwerp 
(bouwheer)

CV 1
Detail-ontw

erp
CV 2 Aanbesteding CV 3 Uitvoering

▪ Duidelijke en bindende afspraken

▪ Betere voorbereiding

▪ Efficiënter
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Proces coördinatievergaderingen

▪ Voor alle fasen zijn de termijnen, en de input & output van alle partijen bepaald

▪ Vastgelegd welke documenten minimaal beschikbaar moeten zijn tijdens overleg

▪ Eindverslag tweede coördinatievergadering is bindend en is een onderdeel van het 
aanbestedingsdocument van hoofdopdracht
▪ Belangrijk: er kan slechts één eindverslag CV2 zijn

Haalbaarheids
studie

(optioneel)

Voorontwerp 
(bouwheer)

CV 1
Detail-ontw

erp
CV 2 Aanbesteding CV 3 Uitvoering
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Haalbaarheidsstudie (optioneel)

▪ Doel: analyseren van impact op de aanwezige nutsleidingen van het project

▪ Resultaat is enkel adviserend (vervangt eerste coördinatievergadering niet) 

▪ Deze fase is optioneel 
▪ de ontwerper beslist of deze zinvol is en organiseert de vergadering

Haalbaarheids
studie

(optioneel)

Voorontwerp 
(bouwheer)

CV 1
Detail-ontw

erp
CV 2 Aanbesteding CV 3 Uitvoering
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Voorbereiding eerste coördinatievergadering (voorontwerp)

▪ Ontwerper: 
▪ Voorontwerp project (incl. zone nutsleidingen)
▪ Digitaal verzamelplan alle aanwezige nutsleidingen
▪ Opsomming potentiële knelpunten

▪ Kabel- en leidingbeheerder:
▪ kijkt digitaal verzamelplan na
▪ controleert knelpunten en schat verplaatsingskosten in
▪ nieuwe leidingen 

▪ Veiligheidscoördinator 

Uitnodiging eerste 
coördinatievergadering 40 

kalenderdagen op voorhand

Haalbaarheids
studie

(optioneel)

Voorontwerp 
(bouwheer)

CV 1
Detail-ontw

erp
CV 2 Aanbesteding CV 3 Uitvoering
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Resultaat eerste coördinatievergadering

▪ Aantal ontwerpproefsleuven indien onzekerheid over knelpunten

▪ Ontwerper voegt deze toe aan digitaal verzamelplan

▪ De kabel- en leidingbeheerder bepaalt behoud of verplaatsing bestaande 
nutsleidingen

▪ GIPOD

Haalbaarheids
studie

(optioneel)

Voorontwerp 
(bouwheer)

CV 1
Detail-ontw

erp
CV 2 Aanbesteding CV 3 Uitvoering
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(switch naar Mentimeter)
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Test je kennis?
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Detailontwerp

▪ Ontwerper: 
▪ Probeert voorkeurruimte nutsleidingen te voorzien
▪ Eventuele onteigeningen
▪ Werkt zijn ontwerp af

▪ Kabel en leidingbeheerders: 
▪ Detailontwerp nutsleidingen
▪ Bepalen welke definitief buiten dienst gestelde leidingen verwijderd zullen worden
▪ GIPOD 

Uitnodiging tweede coördinatievergadering 
60 kalenderdagen op voorhand 

(of 120 indien ontwerpproefsleuven nodig)

Haalbaarheids
studie

(optioneel)

Voorontwerp 
(bouwheer)

CV 1
Detail-ontw

erp
CV 2 Aanbesteding CV 3 Uitvoering
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Voorbereiding tweede coördinatievergadering 

▪ Kabel- en leidingbeheerders maken detailontwerp van:
▪ te behouden nutsleidingen
▪ te verplaatsen leidingen
▪ nieuwe leidingen
▪ voorstel tot beschermingsmaatregelen 

Alle ontwerpen zijn afgewerkt en alle knelpunten zijn opgelost vóór start tweede 
coördinatievergadering. 

Haalbaarheids
studie

(optioneel)

Voorontwerp 
(bouwheer)

CV 1
Detail-ontw

erp
CV 2 Aanbesteding CV 3 Uitvoering
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Tweede coördinatievergadering 

▪ Definitieve validatie ontwerpplannen en opgeloste knelpunten
▪ Eindverslag tweede coördinatievergadering met bijhorende plannen bevat:

▪ resultaten risicoanalyse
▪ wie de beschermingsmaatregelen neemt en wie hiervoor betaalt
▪ te verwijderen, nieuwe en te verplaatsen leidingen
▪ zones voor tijdelijke noodleidingen
▪ omleiding en signalisatie
▪ communicatie en minder hinder
▪ planning en fasering
▪ bouwrijp maken langs gewestwegen (indien voorafgaande fase)

Haalbaarheids
studie

(optioneel)

Voorontwerp 
(bouwheer)

CV 1
Detail-ontw

erp
CV 2 Aanbesteding CV 3 Uitvoering
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(switch naar Mentimeter)
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Test je kennis?
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Kenmerken van een goed eindverslag CV2:

▪ Er is slechts één eindverslag CV2 waarin de finale afspraken opgenomen worden

Dit omvat minstens:

▪ Knelpunten per locatie: verplaatsingen, in stand te houden, lokale aanpassing, te 
verwijderen leidingen en bovendien:
▪ Wie wat ten laste neemt, zowel bij verplaatsingen als beschermingsmaatregelen

▪ Wie het zal uitvoeren (hoofdaannemer of aannemer nutsmaatschappijen)

▪ Vernieuwingen, uitbreidingen, buiten dienst gestelde leidingen

▪ Fasering van de werken, incl. werken nutsmaatschappijen

Dit eindverslag mag geen “open eindjes” bevatten, een verslag met een formulering 
als “er dient nog onderzocht/beslist/aangepast” kan nooit een eindverslag CV2 zijn
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Validatie verslag tweede coördinatievergadering 

Eindverslag wordt verstuurd naar opdrachtgevers en betrokken kabel- en 
leidingbeheerders, die binnen 40 kalenderdagen hun akkoord of opmerkingen 
moeten geven.

Goedgekeurde eindverslag tweede coördinatievergadering is onderdeel van het 
opdrachtdocument van de infrastructuurwerken
Indien start aanbestedingsprocedure meer dan 6 maanden later:

▪herbevestiging akkoord (antwoord binnen 2 weken)
▪ontwerper organiseert nieuwe tweede coördinatievergadering indien nodig

Haalbaarheids
studie

(optioneel)

Voorontwerp 
(bouwheer)

CV 1
Detail-ontw

erp
CV 2 Aanbesteding CV 3 Uitvoering
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Test je kennis?
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(Optionele aparte derde coördinatievergadering 
“verplaatsen nutsleidingen”)

▪ Indien afzonderlijke voorafgaande fase, waar de wegenisaannemer nog geen 
betrokken partij is

▪ Vastgelegd in tweede coördinatievergadering
▪ De betrokken kabel- en leidingbeheerders stellen voor dit afgesplitst project 

een aparte veiligheidscoördinator aan

Haalbaarheids
studie

(optioneel)

Voorontwerp 
(bouwheer)

CV 1
Detail-ontw

erp
CV 2 Aanbesteding CV 3 Uitvoering
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Derde coördinatievergadering

▪ Planning en termijnen concreet invullen
▪ Ontwerpen worden niet meer aangepast
▪ De kabel- en leidingbeheerders geven wegenisaannemer opdracht buiten dienst 

gestelde leidingen te verwijderen
▪ GIPOD
▪ Uitzetten perceelsgrenzen en rooilijn topografisch materialiseren door bouwheer
▪ Bespreking onteigeningen

Haalbaarheids
studie

(optioneel)

Voorontwerp 
(bouwheer)

CV 1
Detail-ontw

erp
CV 2 Aanbesteding CV 3 Uitvoering
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Voorbereiding uitvoeringsfase

▪ Wegenisaannemer coördineert wegenis- en nutswerken

▪ Aannemer doet KLIP aanvraag 

▪ Elke partij die wijzigingen aanbrengt of afspraken niet naleeft is aansprakelijk voor 
de schade berokkend aan andere partijen

▪ Wegenisaannemer houdt gematerialiseerde merkpunten in stand 

▪ Te verwijderen leidingen steeds geknipt door kabel- en leidingbeheerder

Haalbaarheids
studie

(optioneel)

Voorontwerp 
(bouwheer)

CV 1
Detail-ontw

erp
CV 2 Aanbesteding CV 3 Uitvoering
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Gedetailleerde verplaatsingsopdracht 

minimum 45 kalenderdagen voor uitvoering

Officieel verplaatsingsbevel  minimum 6 maanden voor uitvoering

Uitnodiging eerste 
coördinatievergadering 40 

kalenderdagen op voorhand

Uitnodiging tweede coördinatievergadering 
60 kalenderdagen op voorhand 

(of 120 indien ontwerpproefsleuven nodig)

Goedkeuring verslag tweede 
coördinatievergadering  binnen 

de 40 kalenderdagen

Haalbaarheids
studie

(optioneel)

Voorontwerp 
(bouwheer)

CV 1
Detail-ontw

erp
CV 2 Aanbesteding CV 3 Uitvoering
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Derde spreker

| 31 |

Ovio
Koen Jonckheere

(studiebureau Jonckheere) 
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Toelichting bij enkele
concrete afspraken
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Voorkomen schade door lokalisatie

▪ Lokalisatie ligging nutsleidingen

▪ Indien ondanks voorzorgsmaatregelen toch schade aan leidingen:
▪ Onmiddellijk instandhouding en beschermingsmaatregelen door wegenisaannemer in 

samenspraak met KLB, bouwheer, veiligheidscoördinator

▪ Geen herstel zonder expliciet akkoord KLB

▪ Gemelde schade wegenisaannemer : ondertekening vaststelling binnen 48u zonder erkenning 
van aansprakelijkheid, bij voorkeur op de werf

▪ Niet gemelde schade vastgesteld door KLB: belangrijk dat wegenisaannemer ter plaatse komt 
ten laatste na 1 werkdag, voor vaststelling zonder erkenning van aansprakelijkheid
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Procedure identificatie onbekende leiding tijdens uitvoering

▪ Kabel- en leidingbeheerders komen 1ste werkdag na verwittiging ter plaatse

▪ Kabel- en leidingbeheerders delen op einde van de volgende werkdag mee of zij 
al of niet eigenaar zijn

▪ Niemand eigenaar = knippen
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Werkwijze verwijderen definitief buiten dienst gestelde 
leidingen

Wordt verwijderd indien zichtbaar tijdens de grondwerken:

▪ ofwel door wegenisaannemer (prijslijst  http://www.vrn.vlaanderen/)

▪ ofwel door de pilootaannemer van de kabel- en leidingbeheerder

In functie van de gekozen oplossing past de wegenisaannemer zijn planning aan.

http://www.vrn.vlaanderen/
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Bijkomende prestaties ontwerper (studiebureel wegenis&rio)

▪ Opdrachtgevers hebben hun (nieuwe) ereloonovereenkomsten 
aangevuld

▪ Bijkomende prestaties van het studiebureau wegenis- en 
rioleringswerken i.k.v. de toepassing van de PL worden vergoed in 
overleg met de opdrachtgever

▪ Vermijden van leonische bepalingen door voorzien van optionele 
bijkomende vergoeding voor bijvoorbeeld:

▪ ontwerpproefsleuven (organiseren, registreren, intekenen)

▪ extra coördinatievergadering door toedoen van ingebreke gebleven partner

▪ uitzetten rooilijn

▪ …
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Test je kennis?
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Ook nog regelingen rond

              

▪ Bouwrijp maken in gewestwegen
▪ Bebakening van ondergrondse nutsleidingen
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Bouwrijp maken in gewestwegen

Worden uitgevoerd door de bouwheer:
▪Maaiveldwijzigingen >1m
▪ Afbraak gebouwen
▪ Vellen van laanbomen

Worden uitgevoerd door KLB als voorafgaande fase ( afgesplitst werk)
▪ Alle werkzaamheden <10% van de totale aanlegkosten die technisch aansluiten bij 

sleufwerk KLB

Indien de werkzaamheden voor het bouwrijp maken door KLB’s deze 10% 
overstijgen kan de bouwheer voorzien in voorbereidende werken die de kosten 
doen dalen tot onder deze gestelde grens of kan hij alle werken inzake bouwrijp 
maken op zijn kosten uitvoeren.
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Bebakening van ondergrondse nutsleidingen

1. As built /schets verplaatste leidingen beschikbaar op de werf of via KLIP
Lokalisatie ligging leidingen en plaatsen merkpunten op het terrein door 
wegenisaannemer op basis van plannen en gegevens uitvoeringsproefsleuven

2. As built /schets verplaatste leidingen niet beschikbaar
Lokalisatie ligging leidingen en plaatsen merkpunten Bebakening op het terrein 
door KLB & wegenisaannemer houdt in stand
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