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1 INLEIDING 

Op kunstwerken worden “activiteiten” uitgevoerd. Onder activiteiten wordt verstaan een A-inspectie, een Meting, een Werk, 
een Zwaar Uitzonderlijk Vervoer, … Een activiteit wordt gekoppeld aan het complex van het kunstwerk en eventueel aan één of 
meerdere objecten van de kunstwerken waarop deze wordt uitgevoerd. 

Onder een “activiteit” kunnen verschillende “deelactiviteiten” aangemaakt worden. Bijvoorbeeld onder één Werk staan één of 
meerdere Taken; onder één Zwaar Uitzonderlijk Vervoer vallen één of meerdere Adviezen ZUV … 

Onder een “deelactiviteit” kunnen op haar beurt één of meerdere “registraties” gekoppeld worden. Een voorbeeld hiervan is 
een Vaststelling, die gemaakt wordt tijdens het uitvoeren van een A- of O-inspectie. Dergelijke Vaststelling (= registratie) wordt 
gekoppeld aan een Maatregel (= deelactiviteit) onder een A-inspectie (= activiteit). 

Op elk niveau (activiteit, deelactiviteit en registratie) worden specifieke gegevens bijgehouden, zoals datums, prioriteiten, 
statussen, verantwoordelijken, te ondernemen acties, adviezen, ... 
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2 ACTIVITEITEN 

2.1 Types 

2.1.1 Overzicht 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de voorziene types activiteiten: 

- Melding 

- A-inspectie 

- O-inspectie 

- B-inspectie 

- PDB-inspectie (historiek) 

- Meting 

- Belastingsproef 

- Werk 

- Zwaar Uitzonderlijk Vervoer 

- Opvolging Kunstwerk 

2.1.2 Melding 

Als iemand op een onverwacht moment (dus niet tijdens het uitvoeren van een andere activiteit zoals een inspectie of meting) 
een mogelijk probleem (schade, een tekortkoming, een veiligheidsrisico …) vaststelt bij een kunstwerk, dan kan deze persoon dit 
registreren als een “Melding”. 

Een belangrijk voordeel van het registreren van een melding in iASSET is dat de informatie geraadpleegd kan worden door alle 
betrokkenen en dat de melding (inclusief informatie) wordt opgenomen in de historiek van het kunstwerk. 

Elke gebruiker met een licentie voor iASSET en toegang tot het domein “vlaanderen” kan een melding aanmaken. Deze melding 
dient vervolgens beoordeeld en verwerkt te worden door een verantwoordelijke van de beherende entiteit. 

2.1.3 A-inspectie 

De A-inspectie van een kunstwerk omvat het grondig inspecteren van het volledige kunstwerk door gespecialiseerde 
inspecteurs, systematisch met een vooropgestelde inspectiecyclus. Afhankelijk van het type kunstwerk en de afmetingen ervan, 
dient de inspectie voorgelegd te worden aan Expertise Beton en Staal (EBS) voor advies. 

Voor bruggen, tunnels en keermuren zijn de richtlijnen voor een A-inspectie beschreven in Dienstorder LI 93/50 van 1 juli 1993 
betreffende Richtlijnen voor het beheer van de kunstwerken. Dit dienstorder is aan herziening toe. Voor sluizen en stuwen zijn 
de richtlijnen op dit moment nog niet opgenomen in een formeel document. 

2.1.4 O-inspectie 

Een O-inspectie van een kunstwerk omvat het grondig inspecteren van het volledige kunstwerk of een deel ervan door 
gespecialiseerde inspecteurs. 

Deze inspecties worden uitgevoerd n.a.v.: 

- calamiteiten; 

- onverwacht vastgestelde schade /gebreken die verdere inspectie vereisen; 

- specifieke opvolging van het kunstwerk of delen ervan. 

O-inspecties in het kader van de opvolging van een kunstwerk (of een onderdeel van een kunstwerk) kunnen een inspectiecyclus 
toegewezen krijgen, waardoor deze inspecties mee opgenomen kunnen worden in de planning. 

Voor bruggen, tunnels en keermuren zijn de richtlijnen beschreven in Dienstorder LI 93/50 van 1 juli 1993 betreffende 
Richtlijnen voor het beheer van de kunstwerken. Dit dienstorder is aan herziening toe. Voor sluizen en stuwen zijn de richtlijnen 
op dit moment nog niet opgenomen in een formeel document. 

2.1.5 B-inspectie 

Een B-inspectie op een kunstwerk wordt uitgevoerd: 

- wanneer er gebreken of onregelmatigheden vermoed of vastgesteld worden tijdens een inspectie (A-inspectie, O-inspectie 
of controlewaterpassing), en de beherende entiteit en EBS onvoldoende gegevens hebben om de situatie te beoordelen; 
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- na incidenten zoals een aanrijding, een brand, een aanvaring ... die belangrijke structurele schade veroorzaakt hebben. 

De inspectie wordt uitgevoerd door EBS, maar steeds met de medewerking van de beherende entiteit. De beherende entiteit 
zorgt voor de verkeersveiligheid, het verschaffen van bepaalde toegangsmiddelen ... Soms wordt bij een B-inspectie een beroep 
gedaan op externe laboratoria of controleorganismen. 

Na de bijzondere inspectie maakt EBS een B-inspectieverslag op met beschrijving van de vaststellingen, de resultaten van de 
inspectie en het onderzoek en het advies. Dat verslag maakt EBS over aan de beherende entiteit. 

Voor bruggen, tunnels en keermuren zijn de richtlijnen beschreven in Dienstorder LI 93/50 van 1 juli 1993 betreffende 
Richtlijnen voor het beheer van de kunstwerken. Dit dienstorder is aan herziening toe. Voor sluizen en stuwen zijn de richtlijnen 
op dit moment nog niet opgenomen in een formeel document. 

2.1.6 PDB-inspectie (historiek) 

Onder PDB-inspectie (historiek) kunnen alle historische inspecties (A-inspecties, O-inspecties en B-inspecties) teruggevonden 
worden van bruggen, sluizen en stuwen van De Vlaamse Waterweg. Het gaat om de inspecties (inclusief vaststellingen, foto’s …) 
die gemigreerd zijn vanuit de Patrimoniumdatabank WenZ en de Patrimoniumdatabank De Scheepvaart.  

In deze omgeving worden geen nieuwe inspecties toegevoegd. Het is enkel een weergave van historische gegevens. 

2.1.7 Meting 

Naast inspecties worden er ook metingen uitgevoerd op kunstwerken. Voorbeelden zijn waterpassingen, bathymetriemetingen, 
topografische metingen …  

Metingen kunnen ad hoc uitgevoerd worden of kunnen worden ingepland met een bepaalde cyclus. 

Voor basiswaterpassingen en controlewaterpassingen zijn er voor bruggen, tunnels en keermuren richtlijnen beschreven in 
Dienstorder LI 93/50 van 1 juli 1993 betreffende Richtlijnen voor het beheer van de kunstwerken. Dit dienstorder is aan 
herziening toe. Richtlijnen voor de verkenmerken voor deze basis- en controlewaterpassingen, zijn terug te vinden in SB260-32-
10. 

2.1.8 Belastingsproef 

Voorafgaand aan de voorlopige oplevering of het (opnieuw) in gebruik nemen van een kunstwerk worden er controles 
uitgevoerd. Eén van deze controles is de belastingsproef.  

De belastingsproef op bruggen en tunnels wordt beschreven in SB 260-35-1.2. 

2.1.9 Werk 

Onderhoud, herstellingen, vernieuwingen, dringende interventies … bij kunstwerken of onderdelen van kunstwerken kunnen 
worden geregistreerd als een activiteit “Werk” in iASSET. 

Er zijn geen richtlijnen opgenomen in een formeel document. Deze richtlijnen zijn afhankelijk van de eigen werking en moeten 
opgemaakt worden per entiteit. 

2.1.10 Zwaar Uitzonderlijk Vervoer 

Wie voertuigen in het verkeer wil brengen die, door hun constructie of door de ondeelbare lading die ze vervoeren, bepaalde 
afmetingen overschrijden, heeft daarvoor een vergunning nodig (volgens het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten 
voldoen). Deze vergunning wordt voor regio Vlaanderen aangevraagd bij de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV), Afdeling Expertise Verkeer en Telematica (EVT), Team Zwaar Vervoer. 

Indien volgens het vooropgestelde traject één of meerdere bruggen (tunnels) overschreden worden, moet er bepaald worden of 
dit toegelaten is. In bepaalde gevallen zal Team Zwaar Vervoer hiervoor advies vragen aan EBS. In het geval er advies aan EBS 
gevraagd wordt, zal de ZUV-aanvraag worden opgenomen (en geadviseerd) in iASSET. 

2.1.11 Opvolging Kunstwerk 

Onder de activiteit “Opvolging kunstwerk” worden de kunstwerken opgevolgd door EBS, die in het kader van het beheer of het 
beleid een opvolging vereisen. 

Er wordt bij deze opvolging bepaald of het kunstwerk moet vervangen of hersteld worden, eventueel met inbegrip van een 
streefdatum en raming. 

Op basis van deze opvolging kan de Lijst Prioritaire Kunstwerken opgemaakt worden. 
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2.2 Koppelingen 

2.2.1 Koppeling van activiteiten aan complexen en objecten 

Activiteiten worden altijd gekoppeld aan minstens één complex. 

Afhankelijk van het type activiteit kunnen meerdere complexen en/of objecten gekoppeld worden. Als een object gekoppeld 
wordt aan een activiteit, dan moet altijd het bovenliggende complex van dit object mee gekoppeld worden aan deze activiteit. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de richtlijnen hieromtrent per type activiteit: 

Activiteit Koppeling met complex(en) Koppeling met object(en) 

Melding altijd het/de betreffende complex(en) eventueel één of meerdere objecten 

A-inspectie altijd het betreffende complex altijd alle te inspecteren / geïnspecteerde 
objecten (*) 

O-inspectie altijd het betreffende complex altijd alle te inspecteren / geïnspecteerde 
objecten (**) 

B-inspectie altijd het betreffende complex nooit objecten 

PDB-inspectie (historiek) altijd het betreffende complex nooit objecten 

Meting altijd het betreffende complex nooit objecten 

Belastingsproef altijd het betreffende complex nooit objecten 

Werk altijd het/de betreffende complex(en) eventueel één of meerdere objecten 

Zwaar Uitzonderlijk Vervoer altijd het/de betreffende complex(en) nooit objecten 

Opvolging Kunstwerk altijd het betreffende complex nooit objecten 

(*) Meestal dienen alle objecten onder een complex geïnspecteerd en bijgevolg gekoppeld te worden bij een A-inspectie. Er zijn 
echter uitzonderingen: Bij kunstwerken met meerdere beheerders worden er aparte A-inspecties aangemaakt per beheerder. 
Dit is bijvoorbeeld het geval als er een andere beheerder is voor de bovenbouw als voor de onderbouw van een brug. Aan de A-
inspectie van de onderbouw van een brug zal het complex van de brug gekoppeld worden alsook de objecten die behoren tot de 
onderbouw. De objecten van de bovenbouw zijn wel gekoppeld aan het complex van de brug, maar dienen niet gekoppeld te 
worden aan de A-inspectie voor de onderbouw van deze brug. 

(**) Een O-inspectie kan worden uitgevoerd op het volledige kunstwerk of slechts op een gedeelte van het kunstwerk. Als de 
inspectie wordt uitgevoerd op het volledige kunstwerk, dan worden naast het complex alle onderliggende objecten gekoppeld. 
Als de inspectie wordt uitgevoerd op een gedeelte van het kunstwerk, dan worden naast het complex enkel de objecten 
gekoppeld die geïnspecteerd worden tijdens die specifieke O-inspectie. 

2.2.2 Koppeling van activiteiten aan deelactiviteiten en registraties 

Onder een activiteit kunnen één of meerdere deelactiviteiten en één of meerdere registraties aangemaakt worden. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle types deelactiviteiten en registraties die momenteel voorzien zijn 
per type activiteit: 

Activiteit Deelactiviteiten Registraties 

Melding Maatregel - 

A-inspectie Maatregel Vaststelling 

O-inspectie Maatregel Vaststelling 

B-inspectie Maatregel - 

PDB-inspectie (historiek) Vaststelling Patrimonium 

Gebrek Patrimonium 

Herstelling Patrimonium 

Uitvoeringsdossier Patrimonium 

- 

Meting Maatregel - 

Belastingsproef - - 

Werk Taak Middel 

Zwaar Uitzonderlijk Vervoer Advies ZUV - 

Opvolging Kunstwerk Detail Opvolging Kunstwerk - 
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2.2.3 Koppeling van activiteiten aan andere activiteiten 

Er zijn geen rechtstreekse koppelingen voorzien tussen activiteiten onderling. 

Onrechtstreeks kunnen activiteiten aan elkaar gekoppeld zijn via hun deelactiviteiten, doordat er wel een rechtstreekse 
koppeling mogelijk is tussen deelactiviteiten van het type Maatregel en Taak. 

2.3 Tabbladen met gegevens 

Per activiteit worden er verschillende gegevens bijgehouden. Deze staan gegroepeerd in tabbladen. 

In onderstaande tabel staat een overzicht van de tabbladen die voorkomen per type activiteit: 

TABBLAD \ ACTIVITEIT 
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Standaard tabbladen           

Identificatie x x x x x x x x x x 

Complex/Object x x x x x x x x x x 

Workflow x x x   x   x  

Advies x x x   x     

Bijlage x x x x x x x x x x 

Verslag PDB (*)     x      

Tabbladen voor deelactiviteiten           

Maatregelen x x x x  x     

Taken        x   

Adviezen ZUV         x  

Detail Opvolging Kunstwerk          x 

Vaststellingen PDB (*)     x      

Gebreken PDB (*)     x      

Herstellingen PDB (*)     x      

Uitvoeringsdossier PDB (*)     x      

Tabbladen voor registraties           

Vaststellingen  x x        

Middelen        x   

De datavelden die terug te vinden zijn op de tabbladen zijn niet dezelfde per type activiteit. Elke activiteit heeft bijvoorbeeld een 
tabblad “Identificatie”, maar de datavelden zijn gepersonaliseerd per type activiteit zodat enkel relevante gegevens 
gevraagd/getoond worden. 

(*) Deze Tabbladen zijn in iASSET voorzien omwille van de migratie van de Patrimoniumdatabanken van De Vlaamse Waterweg. 

De velden op deze tabbladen worden toegelicht bij 5 Bijlage: Tabbladen activiteiten. 
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2.4 Workflow 

Voor enkele activiteiten is er een digitale workflow voorzien, die wordt weergegeven op het tabblad Workflow bij de activiteit. 

Deze workflow is voorzien voor de volgende activiteiten: 

- Melding 

- A-inspectie 

- O-inspectie 

- Meting 

- Zwaar Uitzonderlijk Vervoer 

Basisprincipe van de workflow: 

- Zodra een gebruiker zijn opdracht heeft uitgevoerd voor een bepaalde stap in de workflow, moet hij zijn status van “lopend” 
aanpassen naar “uitgevoerd” en de datum invullen waarop hij dit doet (= de datum dat hij zijn stap volledig uitgevoerd 
heeft). 

- Deze gebruiker dient aansluitend de volgende stap van de workflow te bepalen, daar een entiteit en naam (op basis van 
adresboek) aan te koppelen, en de status van deze persoon op “lopend” te zetten.  

- Deze persoon zal dan een automatisch gegenereerde email toegestuurd worden, met de melding dat er een opdracht voor 
hem klaar staat in iASSET: 

- Via de toegevoegde link kan ofwel naar het kunstwerk gegaan worden, ofwel naar de betreffende activiteit zelf. 

- Dergelijke mail wordt per toegewezen opdracht vanuit iASSET verzonden. 

 

 

Opmerkingen: 

- Alvorens een link in de ontvangen email te gebruiken dient u zich eerst aan te melden in iASSET. 

- Het is ook mogelijk dat meerdere stappen door een bepaalde gebruiker op voorhand ingegeven worden (= 
verantwoordelijken ingeven voor meerdere opeenvolgende stappen). Bij status moet het veld leeg blijven. Het is pas zodra 
dat een stap werkelijk van toepassing wordt, dat de status op “lopend” gezet wordt door een bepaalde gebruiker uit de 
workflow en dat de opdracht hierdoor concreet wordt toegewezen. 

- In de voorziene workflow zijn niet altijd alle stappen van toepassing: afhankelijk van de specifieke activiteit kunnen er 
bepaalde stappen overgeslagen worden. Bijvoorbeeld niet elke A-inspectie dient te worden geadviseerd door EBS. 
Bijvoorbeeld de stap “In geval van uitbesteding: Verificatie beheerder” worden overgeslagen als een inspectie niet 
uitbesteed wordt … 

- Specifiek voor A-inspectie, O-inspectie en Meting geldt: als laatste stap van de workflow moet steeds, na afwerking van de 
volledige workflow, de volgende activiteit aangemaakt worden. 
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2.5 Aanmaken activiteit in iASSET 

2.5.1 Webtoepassing 

2.5.1.1 Aanmaken van een nieuwe activiteit 

Nieuwe activiteiten kunnen op twee verschillende manieren toegevoegd worden. 

- een nieuwe (blanco) activiteit toevoegen 

- een voorgaande activiteit dupliceren (voor periodieke activiteiten) 

2.5.1.1.A Aanmaken van een blanco activiteit 

Om een nieuwe (blanco) activiteit toe te voegen, dienen onderstaande stappen te worden uitgevoerd. 

- Selecteer een complex (geen object) via de kaart of via het zoekvenster. 

- Klik op de knop “Activiteit” bovenaan op het scherm en kies het gewenste type activiteit. 

 

- Klik vervolgens op de knop “Toevoegen” om een nieuwe blanco activiteit toe te voegen. 

 

- Vul de nodige gegevens in en klik op de knop “Opslaan”. De activiteit is nu aangemaakt. 
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Bij het aanmaken van een activiteit is het belangrijk om het tabblad “Complex/Object” na te kijken en indien nodig aan te 
passen. Dit tabblad geeft de koppelingen weer van de activiteit aan één of meerdere complexen of objecten. In onderstaande 
tabel wordt een overzicht gegeven van de standaard aangemaakte koppelingen en eventuele noodzakelijke handmatige 
aanpassingen per type activiteit.

Activiteit Standaard voorzien in iASSET 
als een activiteit aangemaakt wordt via een 
complex 

Handmatige aanpassingen uit te voeren door de 
gebruiker 

Melding complex indien van toepassing: Voeg bijkomende complexen 
en/of specifieke objecten toe waarop de melding 
betrekking heeft. 

A-inspectie complex + alle onderliggende objecten indien van toepassing: Verwijder de objecten waarop 
de A-inspectie niet van toepassing is. 

Bijvoorbeeld voor een A-inspectie op de bovenbouw 
van een Brug - Complex, dienen de objecten van de 
onderbouw verwijderd te worden. 

O-inspectie complex + alle onderliggende objecten indien van toepassing: Verwijder de objecten waarop 
de O-inspectie niet van toepassing is. 

B-inspectie complex - 

PDB-inspectie (historiek) complex - 

Meting complex - 

Belastingsproef complex - 

Werk complex + alle onderliggende objecten indien van toepassing: Voeg bijkomende complexen 
en objecten toe en/of verwijder objecten waarop het 
werk niet van toepassing is. 

Zwaar Uitzonderlijk Vervoer complex indien van toepassing: Voeg bijkomende complexen 
toe. 

Opvolging Kunstwerk complex - 

2.5.1.1.B Dupliceren van een activiteit 

Er zijn een aantal types activiteiten (A-inspectie, O-inspectie, Meting en Werk) die periodiek (= met een bepaalde frequentie) 
uitgevoerd (kunnen) worden. Voor deze activiteiten is er daarom de mogelijkheid voorzien om een volgende activiteit aan te 
maken door de voorgaande activiteit (van hetzelfde type) te dupliceren. 

Bij het dupliceren worden een aantal basisgegevens mee gekopieerd naar de volgende activiteit. Bijgevolg hoeven niet alle 
velden opnieuw ingevuld te worden bij de nieuwe activiteit. In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van alle 
gegevens die worden gekopieerd bij het dupliceren. 
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A-inspectie 

Identificatie 

 
- De volgende velden worden gekopieerd: 

- Activiteit 

- Onderdeel 

- Droogzetting 

- Beheerder 

- Advies vereist van EBS volgens dienstorder 

- Aandacht bij inspectie 

- Materieel 

- Overige 

- Voor het veld “Status A-inspectie” wordt “prognose” ingevuld. 

- Het veld “Vorige uitvoeringsdatum” wordt ingevuld vanuit het veld “Werkelijke 
uitvoeringsdatum”. 

- Het veld “Frequentie” wordt ingevuld vanuit het veld “Frequentie volgende A-inspectie” op 
het tabblad Advies. 

- Het veld “Uiterlijke uitvoeringsdatum” wordt automatisch berekend op basis van de velden 
“Vorige uitvoeringsdatum” en “Frequentie”. 

Complex/Object Het complex en alle gekoppelde objecten worden mee gedupliceerd. 

Workflow De velden in de workflow worden niet mee gekopieerd. 

Vaststellingen Alle vaststellingen worden mee gedupliceerd, met uitzondering van de vaststellingen die in de 
vorige A-inspectie als status “hersteld” hebben. 

Alle velden worden gekopieerd, met uitzondering van het veld Status.  

De velden foto 1 t.e.m. 5 worden gekopieerd naar de velden foto 1* t.e.m. 5*. 

Maatregelen De maatregelen worden niet mee gedupliceerd. 

Advies De velden op het tabblad Advies worden niet mee gekopieerd. 

Bijlage De bestanden onder het tabblad Bijlage worden niet mee gedupliceerd. 

O-inspectie 

Identificatie - De volgende velden worden gekopieerd: 

- Activiteit 

- Droogzetting 

- Reden O-inspectie 

- Te inspecteren delen 

- Beheerder 

- Advies vereist van EBS volgens dienstorder 

- Aandacht bij inspectie 

- Materieel 

- Overige 

- Voor het veld “Status O-inspectie” wordt “prognose” ingevuld. 

- Het veld “Vorige uitvoeringsdatum” wordt ingevuld vanuit het veld “Werkelijke 
uitvoeringsdatum”. 

- Het veld “Frequentie” wordt ingevuld vanuit het veld “Frequentie volgende O-inspectie” op 
het tabblad Advies. 

- Het veld “Uiterlijke uitvoeringsdatum” wordt automatisch berekend op basis van de velden 
“Vorige uitvoeringsdatum” en “Frequentie”. 

Complex/Object Het complex en alle gekoppelde objecten worden mee gedupliceerd. 

Workflow De velden in de workflow worden niet mee gekopieerd. 

Vaststellingen Alle vaststellingen worden gedupliceerd, met uitzondering van de vaststellingen die in de vorige 
O-inspectie als status “hersteld” hebben. 

Alle velden worden gekopieerd, met uitzondering van het veld Status.  
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De velden foto 1 t.e.m. 5 worden gekopieerd naar de velden foto 1* t.e.m. 5*. 

Maatregelen De maatregelen worden niet mee gedupliceerd. 

Advies De velden op het tabblad Advies worden niet mee gekopieerd. 

Bijlage De bestanden onder het tabblad Bijlage worden niet mee gedupliceerd. 

Meting 

Identificatie - De volgende velden worden gekopieerd: 

- Activiteit 

- Type 

- Beheerder 

- Advies vereist van EBS volgens dienstorder 

- Aandacht bij meting 

- Materieel 

- Overige 

- Voor het veld “Status Meting” wordt “prognose” ingevuld. 

- Het veld “Vorige uitvoeringsdatum” wordt ingevuld vanuit het veld “Werkelijke 
uitvoeringsdatum”. 

- Het veld “Frequentie” wordt ingevuld vanuit het veld “Frequentie volgende meting” op het 
tabblad Advies. 

- Het veld “Uiterlijke uitvoeringsdatum” wordt automatisch berekend op basis van de velden 
“Vorige uitvoeringsdatum” en “Frequentie”. 

Complex/Object Het complex wordt mee gedupliceerd. 

Workflow De velden in de workflow worden niet mee gekopieerd. 

Maatregelen De maatregelen worden niet mee gedupliceerd. 

Advies De velden op het tabblad Advies worden niet mee gekopieerd. 

Bijlage De bestanden onder het tabblad Bijlage worden niet mee gedupliceerd. 

Werk 

Identificatie - De volgende velden worden gekopieerd: 

- Activiteit 

- Type 

- Onderwerp 

- Omschrijving 

- Frequentie 

- Verantwoordelijke uitvoering 

- Voor het veld “Status Werk” wordt standaard “prognose” ingevuld. 

- Het veld “Vorige uitvoeringsdatum” wordt ingevuld vanuit het veld “Werkelijke 
uitvoeringsdatum”. 

- Het veld “Uiterlijke uitvoeringsdatum” wordt automatisch berekend op basis van de velden 
“Vorige uitvoeringsdatum” en “Frequentie”. 

Complex/Object De complexen en alle gekoppelde objecten worden mee gedupliceerd. 

Taken - De volgende velden worden gekopieerd: 

- Actie 

- Oorzaak 

- Uitvoeringsprioriteit 

- Verantwoordelijke uitvoering 

- Voor het veld “Status Taak” wordt “prognose” ingevuld. 

Middelen De middelen worden niet mee gedupliceerd. 

Bijlage De bestanden onder het tabblad Bijlage worden niet mee gedupliceerd. 
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Het dupliceren van een periodieke activiteit dient te worden uitgevoerd op het einde van de uitvoering van de voorgaande 
activiteit. Het aanmaken van de nieuwe activiteit via “Dupliceren” is de laatste stap in de workflow van de voorgaande activiteit. 
De nieuwe activiteit staat dan klaar voor uitvoering (die bijvoorbeeld pas 3 jaar later zal gebeuren) en heeft in tussentijd de 
status “prognose”. Op het moment dat de uitvoering van deze nieuwe activiteit ingepland of gestart wordt (bijvoorbeeld drie 
jaar later), zou deze activiteit dus al aanwezig moeten zijn in iASSET. Je kan deze herkennen in de lijst doordat de “werkelijke 
uitvoeringsdatum” nog niet ingevuld is en de status “prognose” of “ingepland” is. De gedupliceerde activiteit heeft op basis van 
de “vorige uitvoeringsdatum” en de frequentie al een “uiterlijke uitvoeringsdatum” toegewezen gekregen. Op basis van deze 
“uiterlijke uitvoeringsdatum” zouden er planningen kunnen opgemaakt worden. 

 

Volg onderstaande stappen om een activiteit te dupliceren. 

- Selecteer het complex waaraan deze activiteit gekoppeld is via de kaart of via het zoekvenster. 

- Klik op de knop “Activiteit” bovenaan op het scherm en kies het gewenste type activiteit. Dupliceren kan enkel worden 
uitgevoerd bij een A-inspectie, een O-inspectie, een Meting en een Werk. 

 

- Selecteer de laatste (uitgevoerde) (periodieke) activiteit in de lijst door erop de klikken en klik vervolgens op de knop 
“Dupliceren”. 

 

- Bevestig het aanmaken van het duplicaat door op de knop “Ja” te klikken in het eerste venster en op de knop “Ok” te klikken 
in het volgende venster. 
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- De nieuwe activiteit staat nu mee in het overzicht. De gedupliceerde activiteit krijgt op moment van aanmaken de status 
“prognose”.  

 

- Door deze activiteit te selecteren en op de knop “Aanpassen” te klikken kan de nieuwe activiteit bekeken en indien nodig 
verder aangepast worden. Bevestig eventuele wijzigingen/aanvullingen van gegevens door te klikken op de knop “Opslaan”. 

 

2.5.1.2 Wijzigen van een bestaande activiteit 

Een bestaande activiteit kan geraadpleegd of gewijzigd worden op onderstaande manier. 

- Selecteer een complex of object waaraan deze activiteit gekoppeld is via de kaart of via het zoekvenster. 

- Klik op de knop “Activiteit” bovenaan op het scherm en kies het gewenste type activiteit. 
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- Selecteer de activiteit in de lijst door erop de klikken en klik vervolgens op de knop “Bekijk” om de activiteit enkel te bekijken 
of op de knop “Aanpassen” om gegevens van de activiteit te wijzigen. 

 

- Wijzig de nodige gegevens en klik op de knop “Opslaan”.  

 

2.5.1.3 Verwijderen van een bestaande activiteit 

In principe worden bestaande activiteiten niet verwijderd. Als zou besloten worden om een activiteit toch niet uit te voeren om 
een bepaalde reden, dan wordt dit weergegeven door de status van die activiteit te wijzigen in “wordt niet uitgevoerd”. 
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Als het in uitzonderlijke omstandigheden toch nodig is om een bepaalde activiteit effectief te verwijderen, dan kan dit worden 
uitgevoerd op onderstaande manier. 

- Selecteer een complex of object waaraan deze activiteit gekoppeld is via de kaart of via het zoekvenster. 

- Klik op de knop “Activiteit” bovenaan op het scherm en kies het gewenste type activiteit. 

 

- Selecteer de activiteit in de lijst door erop de klikken en klik vervolgens op de knop “Verwijderen”. 

 

- Klik vervolgens in onderstaand venster op de knop “OK”. De activiteit is nu verwijderd. 

 

2.5.2 Tablet - Schouw App 

2.5.2.1 Aanmaken van een nieuwe activiteit 

Een nieuwe activiteit aanmaken door een bestaande activiteit te dupliceren kan enkel worden uitgevoerd via de webtoepassing. 
Het aanmaken van nieuwe (blanco) activiteiten kan wel in de Schouw app. Volg hiervoor onderstaande stappen. 
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- Ga naar een overzichtstabel van een bepaald type activiteit voor een geselecteerd complex, zoals beschreven in het 
hoofdstuk Zoeken in iASSET. 

 

- Tik op  rechtsboven. 

- Vul de gegevens in en tik op “Opslaan”. De nieuwe activiteit is toegevoegd. 

 

2.5.2.2 Wijzigen van een bestaande activiteit 

Een bestaande activiteit kan via de Schouw app geraadpleegd of gewijzigd worden op onderstaande manier. 

- Ga naar een overzichtstabel van een bepaald type activiteit, zoals beschreven in het hoofdstuk Zoeken in iASSET. 
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- Tik op de rij van de activiteit waar wijzigingen aangebracht moeten worden, maar niet in de eerste kolom “Selecteer”. 

- Vervolgens opent de gekozen activiteit en kunnen de wijzigen worden aangebracht. De meeste, maar niet alle tabbladen van 
een activiteit worden getoond in de Schouw app. Bijvoorbeeld het tabblad Bijlage en de tabbladen met deelactiviteiten 
ontbreken. Bevestig de wijzigingen door te tikken op “Opslaan”. Via “<” linksboven kan de activiteit gesloten worden zonder 
de wijzigingen op te slaan. 

 

Bij de iOS Schouw app is het niet mogelijk om in een datumveld rechtstreeks de datum van vandaag te selecteren. Er dient 
steeds eerst een andere datum te worden geselecteerd (door te schuiven in de dagen, maanden of jaren) en vervolgens kan de 
datum teruggezet worden op de datum van vandaag. 
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2.5.2.3 Verwijderen van een bestaande activiteit 

In principe worden bestaande activiteiten niet verwijderd. Als zou besloten worden om een activiteit toch niet uit te voeren om 
een bepaalde reden, dan wordt dit weergegeven door de status van die activiteit te wijzigen in “wordt niet uitgevoerd”. 

 

Als het in uitzonderlijke omstandigheden toch nodig is om een bepaalde activiteit effectief te verwijderen, dan kan dit worden 
uitgevoerd op onderstaande manier. 

- Ga naar een overzichtstabel van een bepaald type activiteit, zoals beschreven in het hoofdstuk Zoeken in iASSET. 

 

- Tik op de rij van de activiteit die verwijderd moeten worden, maar niet in de eerste kolom “Selecteer”. 

- Vervolgens opent de gekozen activiteit en kan deze verwijderd worden door te klikken op  rechtsonder. 



 

  18 

 

- Bevestig het verwijderen van de activiteit door op “Verwijderen” te tikken. 
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3 DEELACTIVITEITEN 

3.1 Types 

3.1.1 Overzicht 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de voorziene types deelactiviteiten: 

- Maatregel 

- Taak 

- Advies ZUV 

- Detail Opvolging Kunstwerk 

- Vaststelling Patrimonium 

- Gebrek Patrimonium 

- Herstelling Patrimonium 

- Uitvoeringsdossier Patrimonium 

3.1.2 Maatregel 

De deelactiviteit Maatregel is een deelactiviteit om bij een inspectie/meting/melding vastgestelde schade te analyseren, een 
actie en prioriteit te formuleren en advies te vragen/geven op de voorgestelde oplossing.  

De eigenlijke uitvoering ervan wordt niet opgevolgd bij een Maatregel, maar wel bij de daaraan gekoppelde Taak.  

3.1.3 Taak 

De deelactiviteit Taak omvat een omschrijving van een actie (bijvoorbeeld een herstelling, een vernieuwing…), die effectief in 
situ uitgevoerd is/wordt alsook een opvolging en verificatie van deze uitvoering. 

3.1.4 Advies ZUV 

De deelactiviteit Advies ZUV omvat de adviesverlening voor Zwaar Uitzonderlijk Vervoer. 

Bij een aanvraag voor advies voor een Zwaar Uitzonderlijk Vervoer zijn er één of meerdere kunstwerken betrokken. Er moet één 
deelactiviteit Advies ZUV worden aangemaakt per kunstwerk dat betrokken is bij de aanvraag voor Zwaar Uitzonderlijk Vervoer. 

Binnen een Advies ZUV wordt er aangegeven of het kunstwerk mag overschreden worden door het transport of niet. In geval dit 
toegelaten is, wordt ook vermeld onder welke voorwaarden dit kan.  

3.1.5 Detail Opvolging Kunstwerk 

De deelactiviteit Opvolging Kunstwerk omvat de detailopvolging van een kunstwerk, indien dit kunstwerk moet opgevolgd 
worden. 

Belangrijke beslissingen, input, wijzigingen, … moeten in deze opvolging steeds geregistreerd worden, zodat deze gekend zijn 
door de beheerders en EBS, en de vooruitgang kan opgevolgd worden. 

3.1.6 Vaststelling Patrimonium 

De deelactiviteit Vaststelling Patrimonium komt overeen met een vaststelling zoals deze geregistreerd was in de 
Patrimoniumdatabank. 

Onder deze deelactiviteit zullen er geen nieuwe vaststellingen aangemaakt worden. Deze deelactiviteit is enkel voorzien als 
archief. 

3.1.7 Gebrek Patrimonium 

De deelactiviteit Gebrek Patrimonium komt overeen met een gebrek zoals dit geregistreerd was in de Patrimoniumdatabank. 

Onder deze deelactiviteit zullen er geen nieuwe gebreken aangemaakt worden. Deze deelactiviteit is enkel voorzien als archief. 

3.1.8 Herstelling Patrimonium 

De deelactiviteit Herstelling Patrimonium komt overeen met een herstelling zoals deze geregistreerd was in de 
Patrimoniumdatabank. 
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Onder deze deelactiviteit zullen er geen nieuwe herstellingen aangemaakt worden. Deze deelactiviteit is enkel voorzien als 
archief. 

3.1.9 Uitvoeringsdossier Patrimonium 

De deelactiviteit Uitvoeringsdossier Patrimonium komt overeen met een uitvoeringsdossier zoals dit geregistreerd was in de 
Patrimoniumdatabank. 

Onder deze deelactiviteit zullen er geen nieuwe uitvoeringsdossiers aangemaakt worden. Deze deelactiviteit is enkel voorzien 
als archief. 

3.2 Koppelingen 

3.2.1 Koppeling van deelactiviteit aan complex 

Een deelactiviteit wordt steeds gekoppeld aan één complex. Het gaat om het enige of één van de complexen die gekoppeld zijn 
aan de activiteit waaronder deze deelactiviteit valt. 

Een deelactiviteit mag niet gekoppeld worden aan een object. 

3.2.2 Koppeling van deelactiviteit aan activiteiten 

Een deelactiviteit wordt aangemaakt onder een activiteit en is bijgevolg slechts gekoppeld aan deze ene activiteit.  

Taken zijn deelactiviteiten die soms verplaatst moeten worden van het ene Werk naar een ander Werk. Dit is mogelijk, maar ze 
zijn ten allen tijde slechts gekoppeld aan één activiteit. Bij het verplaatsen verliest de Taak haar koppeling met het eerste Werk. 

3.2.3 Koppeling van deelactiviteit aan registraties 

Eén of meerdere registraties binnen dezelfde activiteit, kunnen gekoppeld worden aan een deelactiviteit.  

3.2.4 Koppeling van deelactiviteit aan deelactiviteiten onder andere activiteiten 

In principe worden deelactiviteiten niet aan elkaar gekoppeld. 

Er is echter één uitzondering. Als een Taak aangemaakt wordt vanuit een Maatregel, volgens de werkwijze beschreven in 
paragraaf 3.4.1.1.C Aanmaken van een Taak op basis van een Maatregel, dan wordt er een link gelegd tussen beide 
deelactiviteiten. 

3.3 Formulier met gegevens 

De gegevens die gekoppeld worden aan een deelactiviteit staan weergegeven op één formulier. 

Er is één formulier voorzien per deelactiviteit: 

- Formulier Maatregel 

- Formulier Taak 

- Formulier Advies ZUV 

- Formulier Detail Opvolging Kunstwerk 

- Formulier Vaststelling Patrimonium 

- Formulier Gebrek Patrimonium 

- Formulier Herstelling Patrimonium 

- Formulier Uitvoeringsdossier Patrimonium 

De velden van deze formulieren worden toegelicht bij 6 Bijlage: Formulier deelactiviteiten. 

3.4 Aanmaken deelactiviteit in iASSET 

3.4.1 Webtoepassing 

3.4.1.1 Aanmaken van een nieuwe deelactiviteit 

Nieuwe deelactiviteiten kunnen op drie verschillende manieren toegevoegd worden. 

- een nieuwe (blanco) deelactiviteit toevoegen 

- een Maatregel kopiëren naar een andere activiteit 
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- een Taak toevoegen op basis van een Maatregel 

3.4.1.1.A Aanmaken van een blanco deelactiviteit 

Om een nieuwe (blanco) deelactiviteit toe te voegen, dienen onderstaande stappen te worden uitgevoerd. 

- Selecteer een complex (geen object) via de kaart of via het zoekvenster. 

- Klik op de knop “Activiteit” bovenaan op het scherm en kies het gewenste type activiteit. 

 

- Ga naar het tabblad van de deelactiviteit binnen deze activiteit (bijvoorbeeld tabblad Maatregelen, tabblad ZUV Advies, 
tabblad Taken …). 

- Klik vervolgens op de knop “Toevoegen” om een nieuwe blanco deelactiviteit toe te voegen. 

 

- Vul de nodige gegevens in en klik op de knop “OK”. De deelactiviteit is nu aangemaakt. 

 

3.4.1.1.B Kopiëren van een Maatregel naar een andere activiteit 

Als een A-inspectie, O-inspectie of Meting gedupliceerd wordt, dan worden de Maatregelen onder de uitgevoerde 
inspectie/meting niet mee gedupliceerd. Het dupliceren van de activiteit wordt immers uitgevoerd vlak na het uitvoeren van de 
vorige inspectie/meting en op dat moment is nog niet altijd geweten of de Maatregelen (overgezet naar Taken) gaan worden 
uitgevoerd in de periode tussen de twee inspecties/metingen. Om te verhinderen dat Maatregelen die in tussentijd niet 
uitgevoerd geworden zijn bij de nieuwe inspectie/meting opnieuw volledig (vanaf een blanco formulier) ingevuld moeten 
worden, is er de mogelijkheid voorzien om geselecteerde Maatregelen te kopiëren naar een andere activiteit (van hetzelfde 
type). 
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Aandachtspunt: Een Maatregel wordt enkel gekopieerd naar de volgende inspectie/meting als de gekoppelde Taak in tussentijd 
niet uitgevoerd is. Daarom is het belangrijk om de (niet opgenomen) Taak te verwijderen, zoals beschreven in paragraaf 
3.4.1.5.B Verwijderen van een Taak vanuit de gekoppelde Maatregel. Tijdens de volgende inspectie/meting zal de Maatregel 
immers opnieuw geëvalueerd/geüpdatet worden en op het einde van deze inspectie/meting worden de Maatregelen opnieuw 
overgezet naar Taken. Door de oude (niet opgenomen) Taken eerst te verwijderen, worden dubbele en verouderde Taken 
vermeden. 

Bij het kopiëren van een Maatregel wordt een nieuwe Maatregel aangemaakt en worden enkele velden van de bestaande 
Maatregel gekopieerd naar de nieuwe Maatregel. De overige velden (o.a. de velden voor adviesverlening) zijn blanco. Het gaat 
hier dus niet om een volledige kopie. Volgende velden worden overgezet naar de nieuwe Maatregel: 

- Actie 

- Oorzaak 

- Stabiliteit 

- Duurzaamheid 

- Veiligheid 

- Esthetiek 

- Advies vereist 

- Afdeling 

Het kopiëren van maatregelen naar een andere inspectie kan worden uitgevoerd op onderstaande manier. 

- Ga naar het tabblad Maatregelen van de A- of O-inspectie. 

- Selecteer de te kopiëren maatregelen via de checkboxen. 

 

- Klik op de knop “Kopiëren naar buffer”. 

- Ga naar het overzicht van de A- of O-inspecties op dat kunstwerk en selecteer de volgende A- of O-inspectie. Klik nu op de 
knop “Aanpassen”. 

 

- Ga naar het tabblad Maatregelen van een andere A- of O-inspectie. Klik op de knop “Plakken vanuit buffer”. 
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- Het venster dat opent bevat alle (door de gebruiker zelf) naar de buffer gekopieerde deelactiviteiten. Selecteer via de 
checkboxen de Maatregelen die moeten worden toegevoegd en klik op “OK”. 

 

- De Maatregelen zijn nu gekopieerd. Klik bij de activiteit op de knop “Opslaan”. 

 

3.4.1.1.C Aanmaken van een Taak op basis van een Maatregel 

Aan het einde van een activiteit waar Maatregelen aanwezig zijn als deelactiviteit, moeten de afgewerkte Maatregelen worden 
omgezet naar Taken (onder een Werk). 

Bij het aanmaken van een gekoppelde Taak op basis van een Maatregel, worden enkele van de velden van de Maatregel 
gekopieerd naar deze Taak. Het gaat om onderstaande velden: 

- Actie 

- Oorzaak 

- Uitvoeringsprioriteit 

- Streefdatum 

- Verantwoordelijke uitvoering 

Daarnaast wordt de status van dergelijke Taak automatisch ingesteld op “prognose”. 

Het aanmaken van Taken vanuit Maatregelen wordt uitgevoerd op onderstaande manier. 

- Ga naar het tabblad Maatregelen van de A/O/B-inspectie, Meting of Melding. 

- Selecteer de te kopiëren maatregelen via de checkboxen. 



 

  24 

 

- Klik op de knop “Kopiëren naar buffer”. 

- Ga naar een Werk op dat kunstwerk (Werk met openstaande taken) en ga vervolgens naar het tabblad Taken van dat Werk. 
Klik dan op de knop “Plakken vanuit buffer”. 

 

 

- Het venster dat opent bevat alle (door de gebruiker zelf) naar de buffer gekopieerde Maatregelen. Selecteer via de 
checkboxen de Maatregelen die moeten worden overgezet naar Taken en klik op “OK”. 

 

- De Taken zijn nu toegevoegd. Klik bij de activiteit op de knop “Opslaan”. 
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Door de Taak op deze manier aan te maken, worden gegevens van de Maatregel naar de Taak overgezet en wordt er een link 
gemaakt tussen de Maatregel en de Taak. De link kan gebruikt worden om de gekoppelde Maatregel/Taak te bekijken, maar 
zorgt er ook voor dat er velden van de Taak (o.a. de status; “prognose” op dit moment) informatie terugsturen naar 
overeenkomstige velden van de Maatregel. 

 

3.4.1.2 Wijzigen van een bestaande deelactiviteit 

Een bestaande deelactiviteit kan geraadpleegd of gewijzigd worden op onderstaande manier. 

- Ga naar het tabblad van de deelactiviteit onder de activiteit. 

- Selecteer de deelactiviteit en klik op de knop “Bekijk” om de deelactiviteit te raadplegen of op de knop “Aanpassen” om de 
deelactiviteit te wijzigen. 

 

- Wijzig de nodige gegevens en klik op de knop “Ok”. 
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3.4.1.3 Koppelen van één of meerdere registraties aan een deelactiviteit 

Eén of meerdere registraties koppelen aan een deelactiviteit kan worden uitgevoerd op onderstaande manier. 

- Ga naar het tabblad van de deelactiviteit (tabblad Maatregelen of tabblad Taken) binnen een activiteit (A-inspectie, O-
inspectie of Werk). 

- Selecteer de deelactiviteit waaraan de registratie(s) moet(en) gekoppeld worden en klik op de knop “Aanpassen”. 

 

- Onderaan het formulier van de deelactiviteit staat een overzicht van de registraties onder dezelfde activiteit. Registraties 
kunnen aan een deelactiviteit gekoppeld worden door het vinkje voor de registratie aan te vinken (of uit te vinken om de 
koppeling ongedaan te maken). Bevestig door bij het formulier van de deelactiviteit op de knop “Ok” te klikken. 

 

- Er zijn vier knoppen voorzien onderaan het formulier van de deelactiviteit. De eerste drie knoppen bepalen welke registraties 
zichtbaar/te selecteren zijn in de lijst eronder: 

- “Hieraan gekoppeld”: Door op deze knop te klikken, verschijnen in de lijst eronder enkel de registraties die aan de 
geopende deelactiviteit gekoppeld zijn. 

- “Nog niet gekoppeld”: Door op deze knop te klikken, verschijnen in de lijst eronder enkel de registraties van de activiteit 
die nog aan geen enkele deelactiviteit gekoppeld zijn. 

- “Alle”: Door op deze knop te klikken, verschijnen in de lijst eronder alle registraties van de activiteit. 
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3.4.1.4 Verplaatsen van een Taak naar een ander Werk 

De Taken die zijn aangemaakt op basis van de Maatregelen bij een inspectie, meting of melding, worden in eerste instantie 
allemaal toegevoegd aan een Werk van het type “werk met openstaande taken”. Als één of meerdere Taken effectief uitgevoerd 
gaan worden, dan moet er hiervoor een ander Werk aangemaakt worden en worden de betreffende Taken daarnaar verplaatst. 

Het verplaatsen verloopt als volgt. 

- Ga naar het tabblad Taken van een Werk met openstaande taken. 

- Selecteer de te verplaatsen Taken via de checkboxen en klik op de knop “Verplaatsen”. 

 

- Ga naar het tabblad Taken van het Werk waaraan de Taken moeten worden toegevoegd en klik op de knop “Hier plaatsen”. 

 

- Selecteer de Taken die moeten toegevoegd worden aan dit Werk in de lijst en klik op “OK”. 

 

- Verander zelf na het verplaatsen de status van deze Taak naar “ingepland” of “in uitvoering”. 

- Klik op de knop “Opslaan” om de wijziging aan het Werk te bewaren. 

 

De Taak is nu verplaatst naar het nieuwe Werk (niet gekopieerd) en staat niet meer onder het Werk met openstaande taken. 

3.4.1.5 Verwijderen van een bestaande deelactiviteit 

Bestaande deelactiviteiten kunnen op twee manieren verwijderd worden: 
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- een deelactiviteit rechtstreeks verwijderen 

- een Taak verwijderen vanuit de gekoppelde Maatregel 

3.4.1.5.A Verwijderen van een deelactiviteit 

Het verwijderen van een foutief aangemaakte deelactiviteit kan worden uitgevoerd op onderstaande manier. 

- Ga naar het tabblad van de deelactiviteit binnen een activiteit (bijvoorbeeld tabblad Maatregelen, tabblad ZUV Advies, 
tabblad Taken …). 

- Selecteer de te verwijderen deelactiviteit en klik op de knop “Verwijderen”. 

 

- Klik vervolgens in onderstaand venster op de knop “OK”. De deelactiviteit is nu verwijderd. 

 

3.4.1.5.B Verwijderen van een Taak vanuit de gekoppelde Maatregel 

Als een volgende A-inspectie, O-inspectie of Meting wordt uitgevoerd, dan zijn de nog niet uitgevoerde Taken uitgaande van de 
Maatregelen van de voorgaande inspectie of meting niet meer relevant. Bij de nieuwe inspectie of meting worden de 
waarnemingen opnieuw beoordeeld en worden opnieuw Maatregelen opgesteld die zullen worden omgezet naar Taken. 
Daarom is het belangrijk om de (niet opgenomen) Taken (status “prognose”) te verwijderen, zodat dubbele en verouderde 
Taken vermeden worden. 

Het verwijderen van dergelijke Taken kan best worden uitgevoerd vanuit het tabblad van de Maatregelen van de voorgaande 
inspectie/meting. 

- Ga naar het tabblad “Maatregelen” van de voorgaande inspectie/meting. 

- Selecteer de Maatregelen waarvan de Uitvoeringsstatus nog steeds “prognose” is. Klik vervolgens op de knop “Verwijder 
gerelateerde deelactiviteiten”. Bevestig door in het volgende venster op “Ja” te klikken. 
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- De gekoppelde Taken zijn verwijderd en de Uitvoeringsstatus van de Maatregel is gewijzigd in “maatregel gedupliceerd”.  

 

Nu kunnen deze Maatregelen geselecteerd worden en worden gekopieerd naar de nieuwe inspectie of meting, zoals beschreven 
in paragraaf 3.4.1.1.B Kopiëren van een Maatregel naar een andere activiteit. 

3.4.2 Tablet - Schouw App 

Deelactiviteiten kunnen momenteel niet aangemaakt, aangepast of bekeken worden via de Schouw App van iASSET. 

Op de tablet kan je deelactiviteiten raadplegen via de mobiele browser. 
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4 REGISTRATIES 

4.1 Types 

4.1.1 Overzicht 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de voorziene types registraties: 

- Vaststelling 

- Middel 

4.1.2 Vaststelling 

Tijdens de uitvoering van een A-inspectie of een O-inspectie maakt de inspecteur voor elke waargenomen afwijking (schade, 
bijzonderheid …) een Vaststelling aan onder deze inspectie. 

4.1.3 Middel 

Een Middel omschrijft een (hulp)middel (zoals personeel, materiaal, materieel …), dat nodig is om een bepaalde Taak te kunnen 
uitvoeren, of een actie (bijvoorbeeld een bestekpost). Er wordt niet enkel bijgehouden welk (hulp)middel/actie er nodig is, maar 
ook de hoeveelheid en de prijs. 

4.2 Koppelingen 

4.2.1 Koppeling van registratie aan object 

Een registratie wordt steeds gekoppeld aan één enkel object. Het gaat om het enige of één van de objecten die gekoppeld zijn 
aan de activiteit waaronder deze registratie valt. 

Een registratie mag niet gekoppeld worden aan een complex. 

4.2.2 Koppeling van registratie aan activiteiten 

Een registratie wordt aangemaakt onder een activiteit en is bijgevolg slechts gekoppeld aan deze ene activiteit. 

4.2.3 Koppeling van registratie aan deelactiviteiten 

Registraties worden gekoppeld aan minimaal één deelactiviteit binnen dezelfde activiteit. Het is ook mogelijk om een registratie 
te koppelen aan meer dan één deelactiviteit van dezelfde activiteit. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast als er binnen een A-
inspectie een Vaststelling aangemaakt is, die hersteld zou moeten worden via meerdere Maatregelen. Deze Vaststelling wordt 
dan gekoppeld aan alle relevante Maatregelen. 

4.2.4 Koppeling van registratie aan andere registraties 

Er is geen koppeling mogelijk tussen registraties onderling. 

4.3 Formulier met gegevens 

De gegevens die gekoppeld worden aan een registratie staan allemaal weergegeven op één formulier.  

Er is één formulier voorzien per registratie: 

- Formulier Vaststelling 

- Formulier Middel 

De velden van deze formulieren worden toegelicht bij 7 Bijlage: Formulier registraties. 

4.4 Aanmaken registratie in iASSET 

4.4.1 Webtoepassing 

4.4.1.1 Aanmaken van een nieuwe registratie 

Nieuwe registraties kunnen op twee verschillende manieren toegevoegd worden. 

- een nieuwe (blanco) registratie toevoegen 

- een voorgaande vaststelling wordt gedupliceerd samen met het dupliceren van de bovenliggende A- of O-inspectie 
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4.4.1.1.A Toevoegen van een registratie 

Om een nieuwe (blanco) registratie toe te voegen, volg volgende stappen. 

- Selecteer een complex via de kaart of via het zoekvenster. 

- Klik op de knop “Activiteit” bovenaan op het scherm en kies het gewenste type activiteit. 

 

- Selecteer de activiteit waaronder een registratie moet worden toegevoegd in de lijst door erop de klikken en klik vervolgens 
op de knop “Aanpassen”. 

 

- Vanaf hier zijn er twee mogelijke methodes om een nieuwe registratie aan te maken. 

Via het tabblad van de registratie 

Tabblad Vaststellingen of Tabblad Middelen 
(aangeraden om een nieuwe vaststelling toe te voegen) 

Via de deelactiviteit 

Tabblad Maatregelen of Tabblad Taken 
(aangeraden om een nieuw Middel toe te voegen) 

- Ga naar het tabblad Vaststellingen bij de A- of O-
inspectie (of het tabblad Middelen bij een Werk) en klik 
op de knop “Toevoegen” 

 

- Ga naar het tabblad Taken bij een Werk (of het tabblad 
Maatregelen bij een A- of O-inspectie). 

- Selecteer de deelactiviteit waaraan de nieuwe 
registratie gekoppeld moet worden en klik op de knop 
“Aanpassen” om het formulier van de deelactiviteit te 
openen. 
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- Vul de gegevens in het formulier in en bevestig door op 
de knop “OK” te klikken. De registratie is nu 
toegevoegd. 

 

- Een registratie die volgens deze methode toegevoegd 
wordt, is nog niet gekoppeld aan een deelactiviteit. Het 
koppelen aan een deelactiviteit moet nog worden 
uitgevoerd. De werkwijze hiervoor wordt beschreven in 
paragraaf 4.4.1.3 Koppelen van een registratie aan één 
of meerdere deelactiviteiten. 

 

- Onderaan het formulier van de deelactiviteit staan de 
gekoppelde registraties weergegeven. Klik daar op de 
knop “Toevoegen” om een nieuwe registratie toe te 
voegen. 

 

- Vul de gegevens in het formulier in en bevestig door op 
de knop “OK” te klikken. De registratie is nu 
toegevoegd. 

 

- Klik vervolgens op de knop “Nog niet gekoppeld” 
onderaan het formulier van de deelactiviteit. De nieuwe 
registratie staat mee in de lijst. Om de registratie te 
koppelen aan deze deelactiviteit, vink het selectievakje 
aan. Klik op de knop “Ok” bij de deelactiviteit om te 
bevestigen en de deelactiviteit te sluiten. 

 

- Om deze registratie (indien van toepassing) aan 
meerdere deelactiviteiten te koppelen, kan de 
werkwijze beschreven in paragraaf 4.4.1.3 Koppelen van 
een registratie aan één of meerdere deelactiviteiten 
gevolgd worden. 
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4.4.1.1.B Duplicaat van een Vaststelling 

Als een A-inspectie of een O-inspectie gedupliceerd wordt, dan worden de Vaststellingen mee gedupliceerd (met uitzondering 
van de Vaststellingen die de status “hersteld” hebben). Het dupliceren van een A- of O-inspectie is beschreven in paragraaf 
2.5.1.1.B Dupliceren van een activiteit. 

De nieuwe A- of O-inspectie (het duplicaat) bevat bijgevolg al de Vaststellingen van de vorige inspectie (zodat deze opnieuw 
beoordeeld kunnen worden en niet opnieuw moeten worden ingegeven). Alle gegevens zijn overgezet, met uitzondering van de 
status. De foto’s zijn verplaatst van de velden Foto 1 t.e.m. 5 naar Foto 1* t.e.m. 5*. Aangezien de maatregelen niet mee worden 
gedupliceerd, zijn er in de nieuwe inspectie geen koppelingen tussen de Vaststellingen en de Maatregelen. Deze koppelingen 
zullen op een later tijdstip moeten worden toegevoegd, zoals beschreven in paragraaf 4.4.1.3 Koppelen van een registratie aan 
één of meerdere deelactiviteiten. 

 

4.4.1.2 Wijzigen van een bestaande registratie 

Een bestaande registratie kan geraadpleegd of gewijzigd worden op onderstaande manier. 

- Ga naar het tabblad Vaststellingen (in geval van een A- of O-inspectie) of het tabblad Middelen (in geval van een Werk) van 
de activiteit waaronder de te raadplegen/wijzigen registratie gekoppeld is. 

- Selecteer de registratie en klik op de knop “Bekijk” om de registratie te raadplegen of op de knop “Aanpassen” om de 
registratie te wijzigen. 

 

- Wijzig de nodige gegevens en klik op de knop “Ok”. 
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4.4.1.3 Koppelen van een registratie aan één of meerdere deelactiviteiten 

Een registratie koppelen aan één of meerdere deelactiviteiten kan worden uitgevoerd op onderstaande manier. 

- Ga naar het tabblad Maatregelen (in geval van een A- of O-inspectie) of het tabblad Taken (in geval van een Werk) van de 
activiteit. 

- Selecteer de deelactiviteit waarvan de koppelingen met de registraties moeten gewijzigd worden en klik op de knop 
“Aanpassen”. 

 

- Onderaan het formulier van de deelactiviteit staat een overzicht van de registraties onder dezelfde activiteit. Registraties 
kunnen aan een deelactiviteit gekoppeld worden door het vinkje voor de registratie aan te vinken (of uit te vinken om de 
koppeling ongedaan te maken). Bevestig door bij het formulier van de deelactiviteit op de knop “Ok” te klikken. 

 

- Er zijn vier knoppen voorzien onderaan het formulier van de deelactiviteit. De eerste drie knoppen bepalen welke registraties 
zichtbaar/te selecteren zijn in de lijst eronder: 

- “Hieraan gekoppeld”: Door op deze knop te klikken, verschijnen in de lijst eronder enkel de registraties die aan de 
geopende deelactiviteit gekoppeld zijn. 
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- “Nog niet gekoppeld”: Door op deze knop te klikken, verschijnen in de lijst eronder enkel de registraties van de activiteit 
die nog aan geen enkele deelactiviteit gekoppeld zijn. 

 

-  “Alle”: Door op deze knop te klikken, verschijnen in de lijst eronder alle registraties van de activiteit. 

 

-  “Toevoegen”: Door op deze knop te klikken, kan een nieuwe registratie toegevoegd worden, zoals beschreven in 
paragraaf 4.4.1.1.A Toevoegen van een registratie. 

- Om eenzelfde registratie bijkomend aan een andere deelactiviteit (onder dezelfde activiteit) te koppelen, herhaal 
bovenstaande stappen.  

4.4.1.4 Verwijderen van een registratie 

Het verwijderen van een foutief aangemaakte registratie kan worden uitgevoerd op onderstaande manier. 

- Ga naar het tabblad Vaststellingen (in geval van een A- of O-inspectie) of het tabblad Middelen (in geval van een Werk) van 
de activiteit waaronder de te verwijderen registratie gekoppeld is. 

- Selecteer de registratie en klik op de knop “Verwijderen”. 

 

- Klik vervolgens in onderstaand venster op de knop “OK”. De registratie is nu verwijderd. 
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4.4.2 Tablet - Schouw App 

4.4.2.1 Aanmaken van een nieuwe registratie 

Er zijn twee manieren om een nieuwe registratie toe te voegen met de Schouw app. 

- Toevoegen van een registratie via de module “Vaststelling” of “Middel” 

- Toevoegen van een registratie vanop het tabblad Vaststellingen of het tabblad Middelen van een activiteit 

4.4.2.1.A Aanmaken van een registratie via de module “Vaststelling” of “Middel” 

Registraties kunnen aangemaakt worden in de module “Vaststelling” of “Middel”. Volg hiervoor onderstaande werkwijze. 

- Als eerste moet een activiteit geselecteerd worden waaronder de registratie moet worden toegevoegd. Ga hiervoor naar een 
overzichtstabel van een bepaald type activiteit, zoals beschreven in het hoofdstuk Zoeken in iASSET. Selecteer een activiteit 
door in de eerste kolom van de betreffende rij te tikken. 

 

- Vervolgens moet een object geselecteerd worden via de kaart of via de objectenlijst. Ga daarna naar de module 
“Vaststelling” of “Middel” via het selectiekadertje op de kaart (indien juist ingesteld bij de instellingen) of via het 
overzichtsscherm van het geselecteerde object. 
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- In de module van de “Vaststelling” of “Middel” wordt een overzicht gegeven van alle registraties van het betreffende type 
die al gekoppeld zijn aan het geselecteerde object. 

 

- Tik op  om een nieuwe registratie toe te voegen. 

- Het formulier van de nieuwe registratie opent. Vul de gegevens in en tik op “Opslaan”. De nieuwe registratie is nu 
aangemaakt. 
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4.4.2.1.B Aanmaken van een registratie vanuit het tabblad Vaststellingen of Middelen binnen een activiteit 

Registraties kunnen aangemaakt worden binnen een activiteit op het tabblad van de registratie: tabblad Vaststellingen of 
tabblad Middelen. Volg hiervoor onderstaande werkwijze. 

- Ga naar een overzichtstabel van een bepaald type activiteit, zoals beschreven in het hoofdstuk Zoeken in iASSET. 

 

- Tik op een inspectie om deze te openen. Ga vervolgens naar het tabblad Vaststellingen. 
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- Tik op  om een nieuwe registratie toe te voegen. 

- Het formulier van de nieuwe registratie opent. Vul de gegevens in en tik op “Opslaan”. De nieuwe registratie is nu 
aangemaakt. 

 

4.4.2.2 Wijzigen van een bestaande registratie 

Een bestaande registratie kan via de Schouw app geraadpleegd of gewijzigd worden op onderstaande manier. 
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- Ga naar de registratie die moet gewijzigd worden (via de module “Vaststelling”/“Middel” of via het tabblad 
“Vaststellingen”/”Middelen” van een activiteit). 

 

- Tik op de rij van de registratie waar wijzigingen aangebracht moeten worden. 

- Vervolgens opent de gekozen registratie en kunnen de wijzigen worden aangebracht. Bevestig de wijzigingen door te tikken 
op “Opslaan”. Via “<” linksboven kan de activiteit gesloten worden zonder de wijzigingen op te slaan. 
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4.4.2.3 Koppelen van een registratie aan één of meerdere deelactiviteiten 

In de Schouw app kunnen de koppelingen tussen registraties en deelactiviteiten niet weergegeven of gewijzigd worden. 

4.4.2.4 Verwijderen van een registratie 

Het verwijderen van een foutief aangemaakte registratie kan in de Schouw app worden uitgevoerd op onderstaande manier. 

- Ga naar de registratie die moet verwijderd worden (via de module “Vaststelling”/“Middel” of via het tabblad 
“Vaststellingen”/”Middelen” van een activiteit). 

 

- Tik op de rij van de registratie die moet verwijderd worden. 

- Vervolgens opent de gekozen registratie en kan deze verwijderd worden door te tikken op  rechtsonder.  
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- Bevestig het verwijderen van de activiteit door op “Verwijderen” te tikken. 

 

In de Schouw app staat bij het tabblad Vaststellingen of Middelen van een activiteit onderaan ook een pictogram . Dit dient 
om de volledige activiteit te verwijderen en niet voor het verwijderen van één van de registraties. Het formulier van de 
registratie moet steeds geopend worden om de registratie zelf te kunnen verwijderen. 

 



 

  43 

5 BIJLAGE: TABBLADEN ACTIVITEITEN 

5.1 Tabblad identificatie 

Het tabblad Identificatie bevat alle velden die de activiteit identificeren. 

De velden zijn afhankelijk van het type activiteit.  

5.1.1 Melding 

Algemeen 

Activiteit Standaard ingevuld 

Melding 

Onderwerp  Korte beschrijving van de melding 

Omschrijving Duidelijk omschrijving van de melding 

Foto’s 

Foto 1-5 Foto’s genomen vanop afstand of van een detail (max. 5) 

Status 

Status melding Keuzelijst: nog te behandelen, in behandeling, behandeld 

Registratie 

Datum/tijd Datum en uur van de melding 

 

5.1.2 A-inspectie 

Algemeen 

Activiteit Standaard ingevuld 

Onderdeel  Keuzelijst: volledig, brug - bovenbouw, waterbouw - vaste constructie, … 

Droogzetting Keuzelijst: zonder droogzetting, met droogzetting, niet van toepassing 

Enkel voor sluizen en stuwen 

Status 

Status A-inspectie Keuzelijst: 

prognose (inspectie moet in situ uitgevoerd worden tegen bepaalde uiterlijke datum) 

ingepland (inspectie is ingepland om op bepaalde datum uit te voeren → deze datum kan richtinggevend zijn) 

in uitvoering (workflow van de inspectie is lopende) 

uitgevoerd (ganse workflow van de inspectie is voltooid) 

wordt niet uitgevoerd (inspectie was voorzien, maar wordt uiteindelijk niet uitgevoerd) 

Uiterlijke uitvoeringsdatum in situ 

Vorige uitvoeringsdatum Uitvoeringsdatum van de vorige inspectie 

Frequentie Frequentie van de uit te voeren inspectie t.o.v. de vorige (reeds uitgevoerde) inspectie 

Keuzelijst: 



 

  44 

geen dagelijks 

2-dagelijks 

3-dagelijks 

4-dagelijks 

wekelijks 

2-wekelijks 

3-wekelijks 

4-wekelijks 

maandelijks 

2-maandelijks 

3-maandelijks 

4-maandelijks 

6-maandelijks 

9-maandelijks 

jaarlijks 

2-jaarlijks 

3-jaarlijks 

4-jaarlijks 

5-jaarlijks 

10-jaarlijks 

In geval het de eerste inspectie is, dient “geen” ingevuld te worden. 

Uiterlijke 
uitvoeringsdatum 

Uiterlijke datum tegen wanneer de inspectie moet uitgevoerd worden 

Uitvoeringsdatum in situ 

Geplande 
uitvoeringsdatum 

Hier kan de datum vermeld worden wanneer men de inspectie plant uit te voeren (grootteorde, in kader van bijvoorbeeld het 
opmaken van een jaarplanning, maandplanning, …). 

Werkelijke 
uitvoeringsdatum 

Dit is de werkelijke datum van de uitvoering. 

Als de inspectie loopt over meerdere dagen moet 1 datum gekozen worden die representatief is. 

Uitvoerder 

Beheerder Verantwoordelijke beheerder (afdeling)  

Uitbesteed Is de inspectie uitbesteed aan externe partij (ja/nee)? 

Uitvoerder indien 
uitbesteed 

Indien uitbesteed de uitvoerder van de inspectie 

EBS 

Advies vereist van EBS 
volgens dienstorder 

Advies vereist van Expertise Beton en Staal volgens de richtlijnen van het dienstorder (ja/nee)? 

Opmerkingen 

Aandacht bij inspectie Waar moet in bijzonder opgelet worden tijdens de uitvoering van de inspectie (bijvoorbeeld specifieke scheuren, status van 
herstelde staalscheuren, …) 

Materieel Materieel dat benodigd is voor de inspectie (hoogwerker, ponton, …) 

Overige Overige relevante opmerkingen op niveau van de inspectie 

Historiek Bryggja 

Historiek Bryggja Niet van belang voor de werking van iASSET; deze omgeving bevat historische informatie die aanwezig was in Bryggja, maar 
niet kon opgenomen worden in de andere iASSET-velden. 

 

5.1.3 O-inspectie 

Algemeen 

Activiteit Standaard ingevuld 

Droogzetting Keuzelijst: zonder droogzetting, met droogzetting, niet van toepassing 

Enkel voor sluizen en stuwen 

Onderwerp 

Reden  Reden van de O-inspectie 

Te inspecteren delen Opsommen wat er moet geïnspecteerd worden 
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Status 

Status O-inspectie Keuzelijst: 

prognose (inspectie moet in situ uitgevoerd worden tegen bepaalde uiterlijke datum) 

ingepland (inspectie is ingepland om op bepaalde datum uit te voeren → deze datum kan richtinggevend zijn) 

in uitvoering (workflow van de inspectie is lopende) 

uitgevoerd (ganse workflow van de inspectie is voltooid) 

wordt niet uitgevoerd (inspectie was voorzien, maar wordt uiteindelijk niet uitgevoerd) 

Uiterlijke uitvoeringsdatum in situ 

Vorige uitvoeringsdatum Uitvoeringsdatum van de vorige inspectie 

Frequentie Frequentie van de uit te voeren inspectie t.o.v. de vorige (reeds uitgevoerde) inspectie. 

Keuzelijst: 

geen dagelijks 

2-dagelijks 

3-dagelijks 

4-dagelijks 

wekelijks 

2-wekelijks 

3-wekelijks 

4-wekelijks 

maandelijks 

2-maandelijks 

3-maandelijks 

4-maandelijks 

6-maandelijks 

9-maandelijks 

jaarlijks 

2-jaarlijks 

3-jaarlijks 

4-jaarlijks 

5-jaarlijks 

10-jaarlijks 

In geval het de eerste inspectie is, dient “geen” ingevuld te worden. 

Uiterlijke 
uitvoeringsdatum 

Uiterlijke datum tegen wanneer de inspectie moet uitgevoerd worden 

Uitvoeringsdatum in situ 

Geplande 
uitvoeringsdatum 

Hier kan de datum vermeld worden wanneer men de inspectie plant uit te voeren (grootteorde, in kader van bijvoorbeeld het 
opmaken van een jaarplanning, maandplanning, …). 

Werkelijke 
uitvoeringsdatum 

Dit is de werkelijke datum van de uitvoering. 

Als de inspectie loopt over meerdere dagen moet 1 datum gekozen worden die representatief is. 

Uitvoerder 

Beheerder Verantwoordelijke beheerder (afdeling)  

Uitbesteed Is de inspectie uitbesteed aan externe partij (ja/nee)? 

Uitvoerder indien 
uitbesteed 

Indien uitbesteed de uitvoerder van de inspectie 

EBS 

Advies vereist van EBS 
volgens dienstorder 

Advies vereist van Expertise Beton en Staal volgens de richtlijnen van het dienstorder (ja/nee)? 

Opmerkingen 

Aandacht bij inspectie Waar moet in bijzonder opgelet worden tijdens de uitvoering van de inspectie (bijvoorbeeld specifieke scheuren, status van 
herstelde staalscheuren, …) 

Materieel Materieel dat benodigd is voor de inspectie (hoogwerker, ponton, …) 

Overige Overige relevante opmerkingen op niveau van de inspectie 

Historiek Bryggja 

Historiek Bryggja Niet van belang voor de werking van iASSET; deze omgeving bevat historische informatie die aanwezig was in Bryggja, maar 
niet kon opgenomen worden in de andere iASSET-velden. 
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5.1.4 B-inspectie 

Algemeen 

Activiteit Standaard ingevuld 

Proeven Zijn er proeven uit te voeren? (ja/nee) 

Reden 

Reden  Reden van de B-inspectie 

Status 

Status B-inspectie Keuzelijst: 

prognose (inspectie moet in situ uitgevoerd worden) 

ingepland (inspectie is ingepland om op bepaalde datum uit te voeren) 

in uitvoering (workflow van de inspectie is lopende) 

uitgevoerd (ganse workflow van de inspectie is voltooid) 

wordt niet uitgevoerd (inspectie was voorzien, maar wordt uiteindelijk niet uitgevoerd) 

Datum 

Datum aankondiging Datum dat er beslist werd om een B-inspectie uit te voeren 

Datum uitvoering in situ Datum van de uitvoering (indien meerdere dagen: datum kiezen die representatief is) 

Datum formulier Datum wanneer het formulier werd opgemaakt (facultatief) 

Datum verslag Datum wanneer het verslag werd afgerond en overgemaakt werd aan de beheerder 

EBS 

Behandelende ingenieur Ingenieur van EBS die de B-inspectie behandelt (keuzelijst) 

Inspectieverantwoordelijke Ingenieurs en deskundigen van EBS die de B-inspectie uitvoeren (keuzelijst met autocomplete) 

Opmerkingen 

Opmerkingen Relevante opmerkingen op niveau van de inspectie 

Historiek Bryggja 

Historiek Bryggja Niet van belang voor de werking van iASSET; deze omgeving bevat historische informatie die aanwezig was in Bryggja, maar 
niet kon opgenomen worden in de andere iASSET-velden. 
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5.1.5 PDB-inspectie (historiek) 

Alle identificatiegegevens zijn overgenomen vanuit de Patrimoniumdatabank. 
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5.1.6 Meting 

Algemeen 

Activiteit Standaard ingevuld 

Type  Keuzelijst: basiswaterpassing, controlewaterpassing, topografische meting, bathymetriemeting, trillingsmeting, 
gewichtsmeting, monitoring, observatie ASR, observatie Terre Armée, overig 

Status 

Status Meting Keuzelijst: 

prognose (inspectie moet in situ uitgevoerd worden tegen bepaalde uiterlijke datum) 

ingepland (inspectie is ingepland om op bepaalde datum uit te voeren → deze datum kan richtinggevend zijn) 

in uitvoering (workflow van de inspectie is lopende) 

uitgevoerd (ganse workflow van de inspectie is voltooid) 

wordt niet uitgevoerd (inspectie was voorzien, maar wordt uiteindelijk niet uitgevoerd) 

Uiterlijke uitvoeringsdatum in situ 

Vorige uitvoeringsdatum Uitvoeringsdatum van de vorige meting 

Frequentie Frequentie van de uit te voeren meting t.o.v. de vorige (reeds uitgevoerde) meting 

Keuzelijst: 

geen dagelijks 

2-dagelijks 

3-dagelijks 

4-dagelijks 

wekelijks 

2-wekelijks 

3-wekelijks 

4-wekelijks 

maandelijks 

2-maandelijks 

3-maandelijks 

4-maandelijks 

6-maandelijks 

9-maandelijks 

jaarlijks 

2-jaarlijks 

3-jaarlijks 

4-jaarlijks 

5-jaarlijks 

10-jaarlijks 

In geval het de eerste meting is, dient “geen” ingevuld te worden 

Uiterlijke 
uitvoeringsdatum 

Uiterlijke datum tegen wanneer de inspectie moet uitgevoerd worden 

Uitvoeringsdatum in situ 

Geplande 
uitvoeringsdatum 

Hier kan de datum vermeld worden wanneer men de meting plant uit te voeren (grootteorde, in kader van bijvoorbeeld het 
opmaken van een jaarplanning, maandplanning, …). 

Werkelijke 
uitvoeringsdatum 

Dit is de werkelijke datum van de uitvoering. 

Als de meting loopt over meerdere dagen moet 1 datum gekozen worden die representatief is. 

Uitvoerder 

Beheerder Verantwoordelijke beheerder (afdeling)  

Uitbesteed Is de inspectie uitbesteed aan externe partij (ja/nee)? 

Uitvoerder indien 
uitbesteed 

Indien uitbesteed de uitvoerder van de inspectie 

EBS 

Advies vereist van EBS 
volgens dienstorder 

Advies vereist van Expertise Beton en Staal volgens de richtlijnen van het dienstorder (ja/nee)? 

Opmerkingen 

Aandacht bij meting Waar moet in bijzonder opgelet worden tijdens de uitvoering van de meting 

Materieel Materieel dat benodigd is voor de meting (hoogwerker, ponton, …) 

Overige Overige relevante opmerkingen op niveau van de meting 

Historiek Bryggja 

Historiek Bryggja Niet van belang voor de werking van iASSET; deze omgeving bevat historische informatie die aanwezig was in Bryggja, maar 
niet kon opgenomen worden in de andere iASSET-velden. 
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5.1.7 Belastingsproef  

Algemeen 

Activiteit Standaard ingevuld 

Type Keuzelijst: statisch/dynamisch 

Reden 

Reden Belastingsproef Keuzelijst: nieuwbouw, herstelling, versteviging, aanpassing geometrie, andere 

Status 

Status Belastingsproef Keuzelijst: 

prognose (belastingsproef moet in situ uitgevoerd worden) 

ingepland (belastingsproef is ingepland om op bepaalde datum uit te voeren) 

in uitvoering (belastingsproef is lopende) 

uitgevoerd (verslag is door EBS overgemaakt aan de beheerder) 

wordt niet uitgevoerd (belastingsproef was voorzien, maar wordt uiteindelijk niet uitgevoerd) 

Datum 

Datum uitvoering in situ Datum van de uitvoering (indien meerdere dagen: datum kiezen die representatief is) 

Uitvoering 

Verantwoordelijke verslag Keuzelijst: 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken – afdeling Expertise Beton en Staal 

externe 

Verantwoordelijke verslag 
indien uitbesteed 

Tekstveld 

EBS 

Dossiernummer Dossiernummer van EBS 

Opmerkingen 

Opmerkingen Relevante opmerkingen op niveau van de inspectie 

Historiek Bryggja 

Historiek Bryggja Niet van belang voor de werking van iASSET; deze omgeving bevat historische informatie die aanwezig was in Bryggja, maar 
niet kon opgenomen worden in de andere iASSET-velden. 
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5.1.8 Werk 

Algemeen 

Activiteit Standaard ingevuld 

Type Keuzelijst: 

periodiek onderhoud 

dringende interventie 

geplande herstelling 

geplande vernieuwing 

nieuwbouw 

werk met openstaande taken  

werk met taken die niet uitgevoerd worden 

Werk 

Onderwerp Korte beschrijving van het werk 

Omschrijving Duidelijk omschrijving van het werk 

Status 

Status Werk Keuzelijst: 

prognose 

ingepland 

in uitvoering 

uitgevoerd 

wordt niet uitgevoerd 

Uiterlijke uitvoeringsdatum in situ voor periodiek onderhoud 

Vorige uitvoeringsdatum Uitvoeringsdatum van het vorige periodieke onderhoud 

Frequentie Frequentie van het uit te voeren werk t.o.v. het vorige (reeds uitgevoerde) werk 

Keuzelijst: 

geen dagelijks 

2-dagelijks 

3-dagelijks 

4-dagelijks 

wekelijks 

2-wekelijks 

3-wekelijks 

4-wekelijks 

maandelijks 

2-maandelijks 

3-maandelijks 

4-maandelijks 

6-maandelijks 

9-maandelijks 

jaarlijks 

2-jaarlijks 

3-jaarlijks 

4-jaarlijks 

5-jaarlijks 

10-jaarlijks 
 

Uiterlijke 
uitvoeringsdatum 

Uiterlijke datum tegen wanneer het werk moet uitgevoerd worden 
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Uitvoeringsdatum in situ 

Geplande startdatum Hier kan de datum vermeld worden wanneer men plant te starten met de uitvoering van het werk in situ. 

Geplande einddatum Hier kan de datum vermeld worden wanneer men plant te eindigen met de uitvoering van het werk in situ. 

Werkelijke startdatum Dit is de werkelijke startdatum van de uitvoering in situ. 

Werkelijke einddatum Dit is de werkelijke einddatum van de uitvoering in situ. 

Uitvoering 

Verantwoordelijke 
uitvoering 

Medewerker van de beheerder die verantwoordelijk is voor de opvolging van de uitvoering van het werk 

 

5.1.9 Zwaar Uitzonderlijk Vervoer 

Algemeen 

Activiteit Standaard ingevuld 

Status 

Status ZUV-aanvraag Keuzelijst: 

in behandeling (ZUV is lopende) 

behandeld (advies is door EBS overgemaakt aan TZV) 

wordt niet behandeld (ZUV-aanvraag was voorzien, maar moet uiteindelijk niet geadviseerd worden) 

Transport 

Datum aanvraag Datum van de aanvraag bij TZV van het transport 

Aanvrager Aanvrager van het transport 

Transporteur Transporteur van het transport 

Tonnage (Ton) Tonnage van het transport 

Max. Aslast (Ton) Maximum aslast die voorkomt in het transport 

Team Zwaar Vervoer 

Aanvraagnummer Identificatienummer van TZV 

Verantwoordelijke Contactpersoon bij TZV 

Opmerkingen 

Opmerkingen Relevante opmerkingen op niveau van de ZUV-aanvraag 

Historiek Bryggja 

Historiek Bryggja Niet van belang voor de werking van iASSET; deze omgeving bevat historische informatie die aanwezig was in Bryggja, maar 
niet kon opgenomen worden in de andere iASSET-velden. 
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5.1.10 Opvolging Kunstwerk 

Algemeen 

Activiteit Standaard ingevuld 

Type Keuzelijst (toestand/prioriteit) 

Actie Keuzelijst: te herstellen, te vervangen, af te breken zonder te vervangen 

Omschrijving 

Analyse Reden van de opvolging 

Te ondernemen actie Opsommen van de belangrijkste acties 

Status 

Status Opvolging 
Kunstwerk 

Keuzelijst: lopend/afgesloten 

Datum Opvolging 

Datum van Datum wanneer de opvolging opgestart is 

Datum tot Datum wanneer de opvolging afgesloten is 

Uitvoering 

Streefdatum werken 
beëindigd 

Datum tegen wanneer de werken moeten beëindigd zijn zodat de opvolging van het kunstwerk kan beëindigd worden 

Raming excl BTW Totale geraamde kosten van de uit te voeren werken (grootteorde) 

Opvolging 

Beheerder Afdeling (keuzelijst) 

Contactpersoon Tekstveld 

EBS 

Contactpersoon Contactpersoon van EBS die instaat voor de opvolging van het kunstwerk 

Historiek Bryggja 

Historiek Bryggja Niet van belang voor de werking van iASSET; deze omgeving bevat historische informatie die aanwezig was in Bryggja, maar 
niet kon opgenomen worden in de andere iASSET-velden. 



 

  53 

 

5.2 Tabblad Complex/Object 

Onder het tabblad Complex/Object worden alle complexen en objecten vermeld waarop de activiteit van toepassing is.  

- Voorbeeld: één complex dat gekoppeld is aan een activiteit: 

 

- Voorbeeld: één complex en meerdere objecten die gekoppeld zijn aan een activiteit: 

 

- Voorbeeld: meerdere complexen die gekoppeld zijn aan een activiteit: 
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- Voorbeeld: twee complexen en meerdere objecten die gekoppeld zijn aan een activiteit: 

 

5.3 Tabblad Workflow 

Het tabblad workflow is opgebouwd als volgt: 

Opdracht Standaard opdrachten (chronologisch), afhankelijk van de activiteit 

Entiteit  Keuzelijst 

Naam Keuzelijst: in de workflow kunnen de uitvoerders van een opdracht opgeroepen worden op basis van een ingeladen lijst met 
namen die gekoppeld zijn aan een e-mailadres (= het adresboek) → er is 1 lijst voor alle velden van alle workflows.  

Namen en emailadressen kunnen zijn op basis van: 

Gebruikers 

Generieke e-mailadressen (administratie, secretariaat, district, …) 

Status workflow Status van de opdracht (enkel in te vullen indien er een naam aan gekoppeld is) 

Keuzelijst: 

lopend 

uitgevoerd 

Datum Datum wanneer de betreffende opdracht is uitgevoerd (= wanneer de status van “lopend” op “uitgevoerd” gezet wordt 

Per activiteit is er een specifieke workflow voorzien: 
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5.3.1 Melding 

 

5.3.2 A-inspectie (idem O-inspectie en Meting) 
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5.3.3 Zwaar Uitzonderlijk Vervoer 

 

5.4 Tabblad Advies 

De velden zijn afhankelijk van het type activiteit. 

5.4.1 Melding 

Beheerder 

Opmerkingen beheerder  

Adviesverlener 

Advies Het advies van de adviesverlener indien er een bijkomend advies gevraagd wordt (volgens de workflow) 
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5.4.2 A-inspectie 

Opmerkingen uitvoerder 

Weer Gegevens m.b.t. de toestand van het weer tijdens de uitvoering van de inspectie 

Verkeer Gegevens m.b.t. het aanwezige verkeer tijdens de uitvoering van de inspectie 

Veiligheid Gegevens m.b.t. de veiligheid tijdens de uitvoering van de inspectie 

Andere Overige gegevens m.b.t. de uitvoering van de inspectie 

Conclusie beheerder 

Conclusie De conclusie van de beheerder (optioneel) 

Advies 

Advies EBS Het advies van Expertise Beton en Staal (optioneel) → enkel indien A-inspectie moet voorgelegd worden aan EBS  

Beoordeling EBS De globale beoordeling door EBS van het kunstwerk op basis van de A-inspectie (opmerking: indien gemengd beheer van een 
brug wordt altijd de slechtste toestand (bovenbouw / onderbouw) opgenomen onder het Tabblad EBS) 

Advies andere Het advies van “andere” → enkel indien A-inspectie moet voorgelegd worden aan andere (dan EBS) 

Frequentie volgende inspectie 

Frequentie volgende A-
inspectie 

Frequentie van de volgende A-inspectie (keuzelijst) 

 

5.4.3 O-inspectie 

Opmerkingen uitvoerder 

Weer Gegevens m.b.t. de toestand van het weer tijdens de uitvoering van de inspectie 

Verkeer Gegevens m.b.t. het aanwezige verkeer tijdens de uitvoering van de inspectie 

Veiligheid Gegevens m.b.t. de veiligheid tijdens de uitvoering van de inspectie 

Andere Overige gegevens m.b.t. de uitvoering van de inspectie 

Conclusie beheerder 

Conclusie De conclusie van de beheerder (optioneel) 
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Advies 

Advies EBS Het advies van Expertise Beton en Staal (optioneel) → enkel indien O-inspectie moet voorgelegd worden aan EBS  

Advies andere Het advies van “andere” → enkel indien O-inspectie moet voorgelegd worden aan andere (dan EBS) 

Frequentie volgende inspectie 

Frequentie volgende O-
inspectie 

Frequentie van de volgende O-inspectie (keuzelijst) 

 

5.4.4 Meting 

Opmerkingen uitvoerder 

Weer Gegevens m.b.t. de toestand van het weer tijdens de uitvoering van de meting 

Verkeer Gegevens m.b.t. het aanwezige verkeer tijdens de uitvoering van de meting 

Veiligheid Gegevens m.b.t. de veiligheid tijdens de uitvoering van de meting 

Andere Overige gegevens m.b.t. de uitvoering van de meting 

Conclusie beheerder 

Conclusie De conclusie van de beheerder (optioneel) 

Advies 

Advies EBS Het advies van Expertise Beton en Staal (optioneel) → enkel indien meting moet voorgelegd worden aan EBS  

Advies andere Het advies van “andere” → enkel indien meting moet voorgelegd worden aan andere (dan EBS) 

Frequentie volgende meting 

Frequentie volgende 
meting 

Frequentie van de volgende meting (keuzelijst) 



 

  59 

 

5.5 Tabblad Bijlage 

Het tabblad Bijlage bevat de bijlages van de activiteit. 

 

Voorbeelden van bijlages per activiteit zijn: 

Activiteit Bijlage (bijvoorbeeld) 

Melding  

A-inspectie Inspectietekeningen 

O-inspectie Inspectietekeningen 

B-inspectie B-inspectieformulier, B-inspectieverslag, meet- en laboresultaten, overige verslagen en bijlages 

PDB-inspectie (historiek) Inspectietekeningen (gegevens zijn gemigreerd vanuit PDB) 

Meting Meetresultaten, verslag 

Belastingsproef Meetresultaten, verslag 

Werk Bestek van het werk, technische fiches 

Zwaar Uitzonderlijk Vervoer Aanvraag en gegevens van het transport, EBS-tekening (positie aslasten) 

(opmerking: rekennota’s zelf worden hier niet gearchiveerd → worden bij de adviezen van de 
kunstwerken zelf geplaatst). 

Opvolging Kunstwerk  

5.6 Tabblad Verslag PDB 

Het tabblad Verslag PDB bevat het verslag van de PDB-inspectie. 

Alle gegevens zijn gemigreerd vanuit PDB. 
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5.7 Tabblad Maatregelen 

Dit tabblad bevat een overzicht van alle maatregelen die aangemaakt zijn binnen de activiteit. 

In dit overzicht wordt er een beperkt aantal gegevens van de maatregelen getoond. 

 

5.8 Tabblad Taken 

Dit tabblad bevat een overzicht van alle taken die aangemaakt zijn binnen de activiteit. 

In dit overzicht wordt er een beperkt aantal gegevens van de taken getoond. 
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5.9 Tabblad Adviezen ZUV 

Dit tabblad bevat een overzicht van alle complexen (bruggen en tunnels) die gekoppeld zijn aan de ZUV-aanvraag. 

In dit overzicht wordt er een beperkt aantal gegevens van de adviezen ZUV getoond. 

 

5.10 Tabblad Detail Opvolging Kunstwerk 

Dit tabblad bevat een overzicht van de opvolging van het kunstwerk. 

 

5.11 Tabblad Vaststellingen PDB 

Dit tabblad bevat een overzicht van alle vaststellingen die aangemaakt zijn binnen de activiteit. 

In dit overzicht wordt er een beperkt aantal gegevens van de vaststellingen getoond. 

 

5.12 Tabblad Gebreken PDB 

Dit tabblad bevat een overzicht van alle gebreken die aangemaakt zijn binnen de activiteit. 

In dit overzicht wordt er een beperkt aantal gegevens van de gebreken getoond. 
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5.13 Tabblad Herstellingen PDB 

Dit tabblad bevat een overzicht van alle herstellingen die aangemaakt zijn binnen de activiteit. 

In dit overzicht wordt er een beperkt aantal gegevens van de herstellingen getoond. 

 

5.14 Tabblad Uitvoeringsdossier PDB 

Dit tabblad bevat een overzicht van alle uitvoeringsdossiers die aangemaakt zijn binnen de activiteit. 

In dit overzicht wordt er een beperkt aantal gegevens van de uitvoeringen getoond. 

 

5.15 Tabblad Vaststellingen 

Dit tabblad bevat een overzicht van alle vaststellingen die aangemaakt zijn binnen de activiteit. 

In dit overzicht wordt er een beperkt aantal gegevens van de vaststellingen getoond. 
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5.16 Tabblad Middelen 

Dit tabblad bevat een overzicht van alle middelen die aangemaakt zijn binnen de activiteit. 

In dit overzicht wordt er een beperkt aantal gegevens van de middelen getoond. 

 

 



 

  64 

6 BIJLAGE: FORMULIER DEELACTIVITEITEN 

6.1 Formulier Maatregel 

Het formulier voor een Maatregel is opgebouwd als volgt: 

OBJECT 

Object Het complex waaraan de Maatregel wordt gekoppeld 

BEHEERDER 

Maatregel 

Actie Duidelijk beschrijven welke actie er moet ondernomen worden om de opgetreden schade te remediëren. 

Oorzaak Analyse van de oorzaak van de schade: beschrijven wat de oorzaak is van de opgetreden schade (enkel indien mogelijk of 
relevant) 

Prioriteit Het toekennen van een prioriteit aan de uit te voeren actie op gebied van: 

- stabiliteit 
- duurzaamheid  
- veiligheid 
- esthetiek 

Enkel diegene die relevant zijn aanvullen (meerdere mogelijk) 

Adviesverlening 

Advies vereist Aangeven of er voor deze specifieke maatregel een advies vereist is (ja/nee) 

Afdeling Keuzelijst: EBS, ATO, WL, GEO, andere 

ADVIESVERLENER 

Advies Keuzelijst: 

- akkoord 
- akkoord met opmerkingen 
- niet akkoord 

Opmerkingen Opmerkingen van de adviesverlener 

BEHEERDER  

Gevolggeving advies 

Advies verwerkt Nadat de adviesverlener advies gegeven heeft (enkel indien vereist), moet/kan de beheerder de velden m.b.t. de actie, de 
oorzaak en de prioriteit aanpassen op basis van het gegeven advies. In het veld “Advies verwerkt” wordt aangegeven op welke 
manier er rekening gehouden werd met het advies van de adviesverlener, zodat men de adviesverlener weet in welke mate er 
rekening gehouden werd men het gegeven advies.  

Keuzelijst 

- ja, geen aanpassing van maatregel nodig op basis van advies 
- ja, maatregel aangepast op basis van advies 
- ja, maatregel gedeeltelijk aangepast op basis van advies 
- ja, advies gelezen maar niet gevolgd 
- nee 
- niet van toepassing 

Uitvoering 

Streefdatum Datum tegen wanneer de Maatregel best uitgevoerd wordt 

Verantwoordelijke 
uitvoering 

Naam van de persoon die verantwoordelijk is voor de opvolging van de uitvoering (keuzelijst op basis van adresboek) 

Uitvoeringsprioriteit Prioriteit van de uitvoering van de maatregel 

Keuzelijst: 

- geen prioriteit 
- lage prioriteit 
- hoge prioriteit 
- zeer hoge prioriteit 

GEKOPPELDE TAAK 

NIET INVULLEN/AANPASSEN → WORDT AUTOMATISCH INGEVULD VANUIT DE GEKOPPELDE TAAK 

Gekoppeld Werk Link naar het gekoppelde Werk 

Gekoppelde Taak Link naar de gekoppelde Taak 

Uitvoeringsstatus Keuzelijst: 

- prognose 
- ingepland 
- in uitvoering 
- uitgevoerd 
- wordt niet uitgevoerd 
- maatregel gedupliceerd 
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Reden wordt niet 
uitgevoerd 

In geval van “wordt niet uitgevoerd”: de reden 

Conclusie uitvoering Keuzelijst:  

- schade hersteld - geen bijkomende actie vereist 
- schade hersteld - bijkomend probleem vastgesteld dat nog actie vereist 
- schade voorlopig hersteld - bijkomende actie vereist 
- schade gedeeltelijk hersteld - bijkomende actie vereist 
- schade niet hersteld - bijkomende actie vereist 

Vaststelling 

Tabel Overzicht van alle vaststellingen die gekoppeld zijn aan de maatregel 

 

 

6.2 Formulier Taak 

Het formulier voor een Taak is opgebouwd als volgt: 

OBJECT 

Object Het complex waaraan de Taak wordt gekoppeld 

STATUS 
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Status Taak Keuzelijst: 

- prognose 
- ingepland 
- in uitvoering 
- uitgevoerd 
- wordt niet uitgevoerd 
In geval van “wordt niet uitgevoerd”: “reden wordt niet uitgevoerd” 

Reden wordt niet 
uitgevoerd 

In geval van “wordt niet uitgevoerd”: de reden 

VOORBEREIDING 

Taak 

Actie Duidelijk beschrijven welke actie er moet ondernomen worden om de opgetreden schade te remediëren 

Oorzaak Analyse van de oorzaak van de schade: beschrijven wat de oorzaak is van de opgetreden schade (enkel indien mogelijk of 
relevant) 

Prioriteit 

Uitvoeringsprioriteit Prioriteit van de uitvoering van de taak 

Keuzelijst: 

- geen prioriteit 
- lage prioriteit 
- hoge prioriteit 
- zeer hoge prioriteit 
- dringende interventie 

Streefdatum Datum tegen wanneer de Taak best uitgevoerd wordt 

Verantwoordelijke van de beheerder 

Verantwoordelijke 
uitvoering 

Naam van de persoon die verantwoordelijk is voor de opvolging van de uitvoering (keuzelijst op basis van adresboek) 

Opmerkingen 
verantwoordelijke 
uitvoering 

Opmerkingen van de persoon die verantwoordelijk is voor de opvolging van de uitvoering 

UITVOERING 

Datum 

Startdatum uitvoering Datum waarop de uitvoering van de Taak wordt gestart 

Einddatum uitvoering Datum waarop de uitvoering van de Taak wordt beëindigd 

Uitvoerder Taak 

Uitvoerder Naam van de persoon die de Taak uitvoert (keuzelijst op basis van adresboek) 

Opmerkingen uitvoerder Opmerkingen van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering 

Conclusie uitvoering Taak 

Conclusie uitvoerder Keuzelijst:  

- schade hersteld - geen bijkomende actie vereist 
- schade hersteld - bijkomend probleem vastgesteld dat nog actie vereist 
- schade voorlopig hersteld - bijkomende actie vereist 
- schade gedeeltelijk hersteld - bijkomende actie vereist 
- schade niet hersteld - bijkomende actie vereist 

Beschrijving bijkomende 
actie 

Als er volgens de conclusie van de uitvoerder nog een bijkomende actie vereist is, moet deze actie in dit veld beschreven 
worden. 

NAVERWERKING 

Verificatie in situ Keuzelijst (ja/nee) 

Ingeval “ja” openen zich onderstaande velden (het veld “Administratieve verwerking in orde” is altijd voorzien) 

Verificatie 

Datum verificatie Datum waarop de uitvoering wordt het resultaat van de uitvoering wordt geverifieerd 

Uitvoerder verificatie Naam van de persoon die de verificatie uitvoert (keuzelijst op basis van adresboek) 

Opmerkingen bij verificatie Opmerkingen van de persoon die de verificatie uitvoert 

Conclusie verificatie Keuzelijst: 

- schade hersteld - geen bijkomende actie vereist 
- schade hersteld - bijkomend probleem vastgesteld dat nog actie vereist 
- schade voorlopig hersteld - bijkomende actie vereist 
- schade gedeeltelijk hersteld - bijkomende actie vereist 
- schade niet hersteld - bijkomende actie vereist 

Beschrijving bijkomende 
actie 

Als er volgens de conclusie van de verificator nog een bijkomende actie vereist is, moet deze actie in dit veld beschreven 
worden. 

Administratieve 
verwerking in orde 

Keuzelijst (ja/nee) 

MIDDEL 
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Tabel Overzicht van alle middelen die gekoppeld zijn aan de taak 

 

6.3 Formulier Advies ZUV 

Het formulier voor een Advies ZUV is opgebouwd als volgt: 

OBJECT 

Object Het complex waaraan het Advies ZUV wordt gekoppeld 

EBS 

Behandelend ingenieur Keuzelijst 

Voorgesteld ingenieur Voorgestelde ingenieur 

De naam wordt ter informatie vermeld, ingevuld vanuit van het tabblad EBS van het paspoort van het complex 

DIT VELD MAG NIET AANGEPAST WORDEN 

Status 

Status ZUV-advies Keuzelijst: 

- in behandeling 
- behandeld 

Datum advies Datum waarop het advies op het betreffende complex is gegeven  

ZUV-advies 

Advies Keuzelijst: 

- te bepalen 
- geen advies 
- positief advies 
- negatief advies 

Afhankelijk van het type advies worden er specifieke velden weergegeven 

In geval van “geen advies” 

Reden Keuzelijst 

In geval van “positief advies” 

Dwarse positie Keuzelijst 

- in de as van het kunstwerk 
- in de as van de rijrichting 
- in de as van de rijstrook 
- in de as van de trage rijstrook 
- in de as van de tegenrijrichting 

zie opmerkingen 
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Eigen rijrichting Keuzelijst 

- in de eigen rijrichting alleen op het kunstwerk 
- in de eigen rijrichting alleen in het kunstwerk 
- in de eigen rijrichting tussen het normale verkeer 

zie opmerkingen 

Andere rijrichting Keuzelijst 

- gelijktijdig verkeer is niet toegelaten in de andere rijrichting 
- gelijktijdig verkeer is toegelaten in de andere rijrichting 

zie opmerkingen 

Snelheid Keuzelijst 

- max. 5 km/u 
- max. 5 km/u (normale snelheid: bekeken én niet toegelaten) 
- max. 30 km/u 
- normale snelheid 

zie opmerkingen 

Remmen Keuzelijst 

- zonder te remmen 
- remmen is toegelaten 

zie opmerkingen 

Opmerkingen 

Opmerkingen Bijkomende aanvullingen m.b.t. het advies 

Bijlage 

Bijlagen Bijlagen m.b.t. het advies van het betreffende kunstwerk: rekennota, motivering, … 

 

6.4 Formulier Detail Opvolging Kunstwerk 

Het formulier voor een Detail Opvolging Kunstwerk is opgebouwd als volgt: 

OBJECT 

Object Het complex waaraan het Detail Opvolging Kunstwerk wordt gekoppeld 

Omschrijving 

Datum omschrijving Datum waarop er een belangrijke wijziging in de opvolging is die moet geregistreerd worden 

Omschrijving Omschrijving van de wijziging 
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6.5 Formulier Vaststelling Patrimonium 

Het formulier voor een Vaststelling Patrimonium is opgebouwd als volgt: 

OBJECT 

Object Het complex waaraan de Vaststelling Patrimonium wordt gekoppeld 

Verder: 

 

6.6 Formulier Gebrek Patrimonium 

Het formulier voor een Gebrek Patrimonium is opgebouwd als volgt: 

OBJECT 

Object Het complex waaraan het Gebrek Patrimonium wordt gekoppeld 

Verder: 
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6.7 Formulier Herstelling Patrimonium 

Het formulier voor een Herstelling Patrimonium is opgebouwd als volgt: 

OBJECT 

Object Het complex waaraan het Herstelling Patrimonium wordt gekoppeld 

Verder: 

 

6.8 Formulier Uitvoeringsdossier Patrimonium 

Het formulier voor een Uitvoeringsdossier Patrimonium is opgebouwd als volgt: 

OBJECT 

Object Het complex waaraan het Uitvoeringsdossier Patrimonium wordt gekoppeld 

Verder: 
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7 BIJLAGE: FORMULIER REGISTRATIES 

7.1 Formulier Vaststelling 

Het formulier voor het opmaken van een Vaststelling is opgebouwd als volgt: 

OBJECT 

Object Het object waaraan de vaststelling wordt gekoppeld 

Locatie 

Element Element waarop de vaststelling wordt gedaan 

Keuzelijst: element te kiezen uit een elementenlijst die afhankelijk is van het object 

Alle Elementen kunnen steeds toegevoegd worden indien ze niet zijn opgenomen in de lijst van het object 

Ligging Gedetailleerde omschrijving van de ligging op het kunstwerk, indien van toepassing gebruik makend van de nummering van de 
elementen (hoofdligger A, dwarsdrager 3, …) 

Bijvoorbeeld: onderzijde van de onderflens van hoofdligger A en B opwaarts 

Vaststelling 

Status Keuzelijst: ongewijzigd, gewijzigd, hersteld, nieuw 

Materiaal Keuzelijst: 

- inspectie 
- vervorming 
- materiaalonafhankelijk 

- beton  
- wapening 
- voorspanwapening 
- metaal 
- verf 
- steen 
- hout 
- kunststof 
- asfalt  
- ingestrooid materiaal 
- grond 

- las 
- bout 
- klinknagel 
- anker 

 

 

Code Er wordt een keuzelijst getoond met standaard vaststellingen die afhankelijk is van het gekozen materiaal. 

Voorbeelden van standaard vaststellingen in functie van het materiaal: 

 
De volledige vaststellingenlijst is als bijlage opgenomen bij dit document. 

Omschrijving Tekstveld om eventueel extra toelichting te geven bij de standaard vaststelling 

Ref tekening Referentie (bijvoorbeeld een nummer) van de vaststelling, zoals ze weergegeven wordt op de inspectietekeningen. 

Via deze referentie kan men de vaststelling terugvinden op de inspectietekeningen 

Indien er geen referentie is vermeld, dan weet men dat de vaststelling niet is aangeduid op de inspectietekeningen 

Foto’s van de huidige inspectie 

Foto 1-5 Foto’s genomen vanop afstand of van een detail (max. 5) van de vaststelling 

Foto’s van de vorige inspectie 

Foto 1*-5* De foto’s van dezelfde vaststelling, gemaakt tijdens de vorige inspectie 

Deze foto’s worden getoond in de “gedupliceerde vaststelling” zodat men snel de toestand kan zien van deze vaststelling zoals 
ze was tijdens de vorige inspectie 

Deze worden dus enkel ingevuld indien de inspectie gedupliceerd werd 

Registratie 

Datum/tijd ingeven 
vaststelling 

Datum/tijd wordt ingevuld wanneer de vaststelling een eerste keer wordt opgeslagen. 

GPS GPS-coördinaten van de locatie worden ingevuld wanneer de vaststelling een eerste keer wordt opgeslagen. 
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7.2 Formulier Middel 

Het formulier voor het opmaken van een Middel is opgebouwd als volgt: 

OBJECT 

Object Het object waaraan het Middel wordt gekoppeld 

Reservering (= verwachte verbruik) 

Type middel Keuzelijst: materiaal, materieel, personeel, uit te voeren actie 

Middel Beschrijving van het Middel 

Hoeveelheid Numeriek veld: hoeveelheid vereist van het Middel 

Eenheid Keuzelijst: stuks, m, m², kg, uur, … 

Eenheidsprijs excl. BTW (€) Numeriek veld: eenheidsprijs exclusief BTW (€) van het Middel 

Totale prijs excl. BTW (€) Numeriek veld: totale prijs exclusief BTW (€) van het middel, automatisch berekend op basis van de hoeveelheid en de 
eenheidsprijs 

Verbruik (werkelijke verbruik) 

Type middel Keuzelijst: materiaal, materieel, personeel, uit te voeren actie 

Middel Beschrijving van het Middel 

Hoeveelheid Numeriek veld: hoeveelheid vereist van het Middel 

Eenheid Keuzelijst: stuks, m, m², kg, uur, … 

Eenheidsprijs excl. BTW (€) Numeriek veld: eenheidsprijs exclusief BTW (€) van het Middel 

Totale prijs excl. BTW (€) Numeriek veld: totale prijs exclusief BTW (€) van het middel, automatisch berekend op basis van de hoeveelheid en de 
eenheidsprijs 
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