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INLEIDING
In dit document leest u de vereiste dossiersamenstelling bij de verschillende ontwerpfasen in het 
programmatieproces van bouw-, investerings- & infrastructuurverrichtingen. Welke documenten u 
moet toevoegen, hangt af van elk specifiek dossier. 

 

Vervangingsbouw
Vervangingsbouw van 24 
huurappartementen, met 
ondergrondse parkeergarage 
aan de Schoolstraat in Hamme 
van De Zonnige Woonst.  
Ontwerp: Jan Saeys





BOUW
VERRICHTINGEN
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BOUWVERRICHTINGEN

1. VOORONTWERP

1.1 Nieuwbouw/vervangingsbouw
Het voorontwerp van een nieuwbouw/vervangingsbouw bestaat uit:

 © het situatieplan
 - noordpijl
 - ligging en situering van het terrein binnen gemeentelijke context en tegenover de gekende 

referentiepunten zoals primaire, commerciële en dienstverlenende voorzieningen
 © het inplantingsplan

 - noordpijl
 - precieze aanduiding van de grenzen van de gronden die de bouwheer bezit of zal aankopen 
 - langs- en dwarsprofiel van terrein, peilenplan 
 - (RUP/verkavelings-)plan met aanduiding van de bestaande omringende bebouwing, wegen-

aanleg, riolering, beplanting, …
 - totale oppervlakte van het terrein met deeloppervlakten van:

 > infrastructuur (openbaar domein)
 > sociale huur
 > sociale koop
 > kavels
 > andere

 © grondplannen, gevelplannen en sneden
 - duidelijk leesbare plannen met volledige maatvoering 
 - voorstel voor mogelijke meubelschikking 
 - materiaalaanduiding
 - minimale schaal van het overzichtsplan: 1/100  
 - schaal van de typegrondplannen: 1/50
 - plaats van de technieken en riolering
 - eenduidige logische benaming van de woningen: te gebruiken in het volledige verdere 

verloop van het dossier en op alle documenten
 © de simulatietabel en raming

 - raming met berekeningsnota
 - bij gemengde dossiers splitst u op in huur, koop en andere financiering (gemeenschaps-

ruimtes, handelsruimtes, woningen met verhuur buiten huurstelsel, Vlabinvest of andere)
 © de ontwerp- en conceptnota van de architect 

 - korte beschrijving van het concept met bouwprogramma, projectdoelstellingen en eventuele 
(stedenbouwkundige) randvoorwaarden

 - ruwbouwmaterialen
 - afwerkingsmaterialen, gevelsystemen, …
 - technische uitrusting
 - eventuele brandvoorzieningen 
 - eventuele toepassing van bijzondere of innoverende systemen

 © de ontwerpnota van de stabiliteitsingenieur
 - funderingssysteem 
 - eventuele noodzaak bemaling
 - systeem bovenstructuur 
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 - onderzoek van de bestaande toestand, met (als dit mogelijk is) het funderingssysteem van 
aanpalende gebouwen inbegrepen

 - eventuele schoor- en stutsystemen 
 - eventuele toepassing van bijzondere of innoverende systemen

 © de ontwerpnota van de ingenieur technieken
 - beschrijving van alle systemen en technieken
 - principeschema’s en leidingtracés met alle elementen die het ontwerp beïnvloeden op plan

 © de adviesnota op het voorontwerp van de veiligheidscoördinator
 - aandachtspunten voor onderhoud en technische uitvoering bij de verdere uitwerking en 

uitvoering van het project
 - als er meerdere bouwheren zijn, bijvoorbeeld door infrastructuuraanleg bij het project, 

stellen de bouwheren een gemeenschappelijke veiligheidscoördinator aan.
 © de EPB-nota   

 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 
professioneel > Woningbouw en renovatie > Projectvoorbereiding en opstart > Aanstelling 
bouwprofessionelen > EPB-verslaggeving

 © het ventilatievoorontwerp
 © het diepsonderingsverslag 
 © de adviesnota op het voorontwerp van de bodemsaneringsdeskundige
 © de asbestinventaris als er mogelijke risico’s zijn bij sloopwerken 

 

2 BASISAANBESTEDING

2.1 Nieuwbouw/vervangingsbouw
De basisaanbesteding van een nieuwbouw/vervangingsbouw bestaat uit:

 © het administratief bestek VM/B 
 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 

professioneel > Woningbouw en renovatie. Daar vindt u een ‘Snel naar’ in de rechterkolom. 
 © het inschrijvingsbiljet – formulier I 

 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 
professioneel > Woningbouw en renovatie. Daar vindt u een ‘Snel naar’ in de rechterkolom.

 © een samenvattende opmeting (SO)
 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 

professioneel > Woningbouw en renovatie. Daar vindt u een ‘Snel naar’ in de rechterkolom.
 - duid meeteenheden en aard van overeenkomst duidelijk aan

 © een gedetailleerde opmeting
 - verduidelijk voldoende de plaats waar elk materiaal voorkomt 
 - bij een gemengd dossier splitst u duidelijk op in huur, koop en andere 

 © het inplantingsplan
 - noordpijl
 - precieze aanduiding van de grenzen van de gronden die de bouwheer bezit of zal aankopen 
 - langs- en dwarsprofiel van terrein, peilenplan 
 - (RUP/verkavelings-)plan met aanduiding van de bestaande omringende bebouwing, wegen-

aanleg, riolering, beplanting, … 
 - totale oppervlakte van het terrein met deeloppervlakten van:

 > infrastructuur (openbaar domein)
 > sociale huur
 > sociale koop
 > kavels
 > andere
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 © grondplannen, gevelplannen en sneden
 - schaal 1/50
 - duidelijk afleesbare en volledige maatvoering
 - volledige materiaallegende
 - duidelijke vermelding van vloer-, dak- en gevelopbouw
 - benaming van de woningen
 - omtrekprofiel van aanpalende gebouwen
 - funderingsdiepte ten opzichte van de nulpas

 © detailtekeningen
 - schaal 1/20, 1/10 of 1/5

 © het bijzonder bestek
 - gebruik het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW. U vindt de recentste versie 

op www.vmsw.be > Ik ben professioneel > Woningbouw en renovatie. Daar vindt u een ‘Snel 
naar’ in de rechterkolom.

 © het stabiliteitsdossier
 - bekistings- en wapeningsplannen – vermeld draagrichtingen, balk-, kolom- en plaatsecties, 

boven- en onderwapening met wapeningsdoorsnedes, toelaatbare gebruiksbelastingen voor 
alle vloeren en daken

 © het dossier technieken
 - grondplannen verwarming en sanitair – vermeld vermogen, samenstelling en afmetingen van 

elke radiator, plaats kamerthermostaat, opstelling cv-ketel met alle voorzieningen en aanslui-
tingen, leidingtracé met diameters, collectoren, kraanwerk, energiebeheersystemen, … en 
(vooral bij renovatie) welke werken wel of niet in de opdracht begrepen zijn

 - grondplannen elektriciteit
 - eendraadsschema per type woning 
 - plannen ventilatie

 © de EPB-nota 
 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 

professioneel > Woningbouw en renovatie > Projectvoorbereiding en opstart > Aanstelling 
bouwprofessionelen > EPB-verslaggeving

 © het veiligheids- en gezondheidsplan
 - volgens het Koninklijk Besluit van 25.01.2001 en latere aanpassingen en wijzigingen

 © het diepsonderingsverslag
 © het technisch verslag van de bodemsaneringsdeskundige en de conformverklaring

 - volgens de bepalingen van Vlarebo
 © de asbestinventaris als er kans op asbest is bij sloopwerken
 © een gedetailleerde raming op basis van de samenvattende opmeting
 © de simulatietabel
 © een kopie van het brandpreventieverslag 

 

3 GUNNINGSDOSSIER

3.1 Nieuwbouw/vervangingsbouw
Het gunningsdossier van een nieuwbouw/vervangingsbouw bestaat uit:

 © de verbeterde offertes van alle inschrijvers
 © een afschrift van de raadsbeslissing over het gunningsvoorstel    
 © de VTG-formulieren – u vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben professioneel > 

Woningbouw en renovatie > Opening en onderzoek van de offertes > Modeldocumenten
 © het aanbestedingsverslag van de ontwerper 
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OVERZICHT IN TE DIENEN DOCUMENTEN BOUWVERRICHTINGEN
Fase Nieuw  - 

bouw
Vervan-

gings bouw
VOORONTWERPDOSSIERS >> MEERJARENPLANNING

 © Situatieplan x x

 © Inplantingsplan x x

 © Grondplannen, gevelplannen en sneden x x

 © Simulatietabel en raming x x

 © Ontwerp- en conceptnota architect x x

 © Ontwerpnota stabiliteitsingenieur x x

 © Ontwerpnota ingenieur technieken x x

 © Adviesnota voorontwerp veiligheidscoördinator x x

 © EPB-nota x x

 © Ventilatievoorontwerp x x

 © Diepsonderingsverslag x x

 © Nota advies voorontwerp bodemsaneringsdeskundige x x

 © Asbestinventaris x x
BASISAANBESTEDING >> KORTETERMIJNPLANNING

 © Administratief bestek VM/B x x

 © Inschrijvingsbiljet - formulier I x x

 © Samenvattende opmeting (SO) x x

 © Gedetailleerde opmeting x x

 © Inplantingsplan x x

 © Grondplannen, gevelplannen en sneden x x

 © Detailtekeningen x x

 © Bijzonder bestek (Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW) x x

 © Stabiliteitsdossier x x

 © Dossier technieken x x

 © EPB-nota x x

 © Veiligheids- en gezondheidsplan x x

 © Diepsonderingsverslag x x

 © Technisch verslag bodemsaneringsdeskundige en conformverklaring x x

 © Asbestinventaris x x

 © Gedetailleerde raming x x

 © Simulatietabel x x

 © Kopie brandpreventieverslag x x
GUNNINGSDOSSIER >> JAARBUDGET

 © Verbeterde offertes van alle inschrijvers x x

 © Afschrift beslissing raad van bestuur over gunningsvoorstel x x

 © VTG-formulieren (model VMSW) x x

 © Aanbestedingsverslag ontwerper x x
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INVESTERINGS
VERRICHTINGEN
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INVESTERINGSVERRICHTINGEN

1. VOORONTWERP

1.1 Investeringsverrichting met vergunning of melding en/of  
verhuisbeweging

Het voorontwerp van een investeringsverrichting met vergunning of melding en/of verhuisbeweging 
bestaat uit:

 © het situatieplan
 - noordpijl
 - ligging en situering van het terrein binnen gemeentelijke context en tegenover de gekende 

referentiepunten zoals primaire, commerciële en dienstverlenende voorzieningen
 © het inplantingsplan

 - noordpijl
 - precieze aanduiding van de grenzen van de gronden die de bouwheer bezit of zal aankopen 
 - langs- en dwarsprofiel van terrein, peilenplan 
 - (RUP/verkavelings-)plan met aanduiding van de bestaande omringende bebouwing, wegen-

aanleg, riolering, beplanting, …
 - totale oppervlakte van het terrein met deeloppervlakten van:

 > infrastructuur (openbaar domein)
 > sociale huur
 > sociale koop
 > kavels
 > andere

 © grondplannen, gevelplannen en sneden
 - duidelijk leesbare plannen met volledige maatvoering 
 - voorstel voor mogelijke meubelschikking 
 - materiaalaanduiding
 - minimale schaal van het overzichtsplan: 1/100  
 - schaal van de typegrondplannen: 1/50
 - plaats van de technieken en riolering
 - eenduidige logische benaming van de woningen: te gebruiken in het volledige verdere 

verloop van het dossier en op alle documenten
 © de simulatietabel en raming

 - raming met berekeningsnota
 - bij gemengde dossiers splitst u op in huur, koop en andere financiering (gemeenschaps-

ruimtes, handelsruimtes, woningen met verhuur buiten huurstelsel, Vlabinvest of andere)
 © de ontwerp- en conceptnota van de architect 

 - korte beschrijving van het concept met bouwprogramma, projectdoelstellingen en eventuele 
(stedenbouwkundige) randvoorwaarden

 - ruwbouwmaterialen
 - afwerkingsmaterialen, gevelsystemen, …
 - technische uitrusting
 - eventuele brandvoorzieningen 
 - eventuele toepassing van bijzondere of innoverende systemen  
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 © de ontwerpnota van de stabiliteitsingenieur
 - funderingssysteem 
 - eventuele noodzaak bemaling
 - systeem bovenstructuur 
 - onderzoek van de bestaande toestand, met (als dit mogelijk is) het funderingssysteem van 

aanpalende gebouwen inbegrepen
 - eventuele schoor- en stutsystemen 
 - eventuele toepassing van bijzondere of innoverende systemen

 © de ontwerpnota van de ingenieur technieken
 - beschrijving van alle systemen en technieken
 - principeschema’s en leidingtracés met alle elementen die het ontwerp beïnvloeden op plan

 © de adviesnota op het voorontwerp van de veiligheidscoördinator
 - aandachtspunten voor onderhoud en technische uitvoering bij de verdere uitwerking en 

uitvoering van het project
 - als er meerdere bouwheren zijn, bijvoorbeeld door infrastructuuraanleg bij het project, 

stellen de bouwheren een gemeenschappelijke veiligheidscoördinator aan.
 © de EPB-nota   

 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 
professioneel > Woningbouw en renovatie > Projectvoorbereiding en opstart > Aanstelling 
bouwprofessionelen > EPB-verslaggeving

 © het ventilatievoorontwerp
 © het diepsonderingsverslag 
 © de adviesnota op het voorontwerp van de bodemsaneringsdeskundige
 © de asbestinventaris als er mogelijke risico’s zijn bij sloopwerken  

 

2. UITVOERINGSDOSSIER

2.1 Investeringsverrichting zonder vergunning of melding en/of  
verhuisbeweging

Het uitvoeringsdossier van een investeringsverrichting zonder vergunning of melding en/of verhuis-
beweging bestaat uit:

 © het administratief bestek VM/B 
 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 

professioneel > Woningbouw en renovatie. Daar vindt u een ‘Snel naar’ in de rechterkolom. 
 © het inschrijvingsbiljet – formulier I 

 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 
professioneel > Woningbouw en renovatie. Daar vindt u een ‘Snel naar’ in de rechterkolom.

 © een samenvattende opmeting (SO)
 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 

professioneel > Woningbouw en renovatie. Daar vindt u een ‘Snel naar’ in de rechterkolom.
 - duid meeteenheden en aard van overeenkomst duidelijk aan

 © een gedetailleerde opmeting
 - verduidelijk voldoende de plaats waar elk materiaal voorkomt 
 - bij een gemengd dossier splitst u duidelijk op in huur, koop en andere 

 © het inplantingsplan
 - noordpijl
 - precieze aanduiding van de grenzen van de gronden die de bouwheer bezit of zal aankopen 
 - langs- en dwarsprofiel van terrein, peilenplan 
 - (RUP/verkavelings-)plan met aanduiding van de bestaande omringende bebouwing, wegen-
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aanleg, riolering, beplanting, … 
 - totale oppervlakte van het terrein met deeloppervlakten van:

 > infrastructuur (openbaar domein)
 > sociale huur
 > sociale koop
 > kavels
 > andere

 © grondplannen, gevelplannen en sneden
 - schaal 1/50
 - duidelijk afleesbare en volledige maatvoering
 - volledige materiaallegende
 - duidelijke vermelding van vloer-, dak- en gevelopbouw
 - benaming van de woningen
 - omtrekprofiel van aanpalende gebouwen
 - funderingsdiepte ten opzichte van de nulpas

 © detailtekeningen
 - schaal 1/20, 1/10 of 1/5

 © het bijzonder bestek
 - Gebruik het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW. U vindt de recentste versie 

op www.vmsw.be > Ik ben professioneel > Woningbouw en renovatie. Daar vindt u een ‘Snel 
naar’ in de rechterkolom.

 © het stabiliteitsdossier
 - bekistings- en wapeningsplannen – vermeld draagrichtingen, balk-, kolom- en plaatsecties, 

boven- en onderwapening met wapeningsdoorsnedes, toelaatbare gebruiksbelastingen voor 
alle vloeren en daken

 © het dossier technieken
 - grondplannen verwarming en sanitair – vermeld vermogen, samenstelling en afmetingen van 

elke radiator, plaats kamerthermostaat, opstelling cv-ketel met alle voorzieningen en aanslui-
tingen, leidingtracé met diameters, collectoren, kraanwerk, energiebeheersystemen, … en 
(vooral bij renovatie) welke werken wel of niet in de opdracht zitten

 - grondplannen elektriciteit
 - eendraadsschema  per type woning 
 - plannen ventilatie

 © de EPB-nota 
 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 

professioneel > Woningbouw en renovatie > Projectvoorbereiding en opstart > Aanstelling 
bouwprofessionelen > EPB-verslaggeving

 © het veiligheids- en gezondheidsplan
 - volgens het Koninklijk Besluit van 25.01.2001 en latere aanpassingen en wijzigingen

 © het diepsonderingsverslag
 © het technisch verslag van de bodemsaneringsdeskundige en de conformverklaring

 - volgens de bepalingen van Vlarebo
 © de asbestinventaris als er kans op asbest is bij sloopwerken
 © een gedetailleerde raming op basis van de samenvattende opmeting
 © de simulatietabel
 © een kopie van het brandpreventieverslag 
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3. BASISAANBESTEDING

3.1 Investeringsverrichting met vergunning of melding en/of  
verhuisbeweging

De basisaanbesteding van een investeringsverrichting met vergunning of melding en/of verhuisbeweging 
bestaat uit:

 © het administratief bestek VM/B 
 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 

professioneel > Woningbouw en renovatie. Daar vindt u een ‘Snel naar’ in de rechterkolom. 
 © het inschrijvingsbiljet – formulier I 

 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 
professioneel > Woningbouw en renovatie. Daar vindt u een ‘Snel naar’ in de rechterkolom.

 © een samenvattende opmeting (SO)
 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 

professioneel > Woningbouw en renovatie. Daar vindt u een ‘Snel naar’ in de rechterkolom.
 - duid meeteenheden en aard van overeenkomst duidelijk aan

 © een gedetailleerde opmeting
 - verduidelijk voldoende de plaats waar elk materiaal voorkomt 
 - bij een gemengd dossier splitst u duidelijk op in huur, koop en andere 

 © het inplantingsplan
 - noordpijl
 - precieze aanduiding van de grenzen van de gronden die de bouwheer bezit of zal aankopen 
 - langs- en dwarsprofiel van terrein, peilenplan 
 - (RUP/verkavelings-)plan met aanduiding van de bestaande omringende bebouwing, wegen-

aanleg, riolering, beplanting, … 
 - totale oppervlakte van het terrein met deeloppervlakten van:

 > infrastructuur (openbaar domein)
 > sociale huur
 > sociale koop
 > kavels
 > andere

 © grondplannen, gevelplannen en sneden
 - schaal 1/50
 - duidelijk afleesbare en volledige maatvoering
 - volledige materiaallegende
 - duidelijke vermelding van vloer-, dak- en gevelopbouw
 - benaming van de woningen
 - omtrekprofiel van aanpalende gebouwen
 - funderingsdiepte ten opzichte van de nulpas

 © detailtekeningen
 - schaal 1/20, 1/10 of 1/5

 © het bijzonder bestek
 - Gebruik het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW. U vindt de recentste versie 

op www.vmsw.be > Ik ben professioneel > Woningbouw en renovatie. Daar vindt u een ‘Snel 
naar’ in de rechterkolom.

 © het stabiliteitsdossier
 - bekistings- en wapeningsplannen – vermeld draagrichtingen, balk-, kolom- en plaatsecties, 

boven- en onderwapening met wapeningsdoorsnedes, toelaatbare gebruiksbelastingen voor 
alle vloeren en daken

 © het dossier technieken
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 - grondplannen verwarming en sanitair – vermeld vermogen, samenstelling en afmetingen van 
elke radiator, plaats kamerthermostaat, opstelling cv-ketel met alle voorzieningen en aanslui-
tingen, leidingtracé met diameters, collectoren, kraanwerk, energiebeheersystemen, … en 
(vooral bij renovatie) welke werken wel of niet in de opdracht zitten

 - grondplannen elektriciteit
 - eendraadsschema per type woning 
 - plannen ventilatie

 © de EPB-nota 
 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 

professioneel > Woningbouw en renovatie > Projectvoorbereiding en -opstart 
 © het veiligheids- en gezondheidsplan

 - volgens het Koninklijk Besluit van 25.01.2001 en latere aanpassingen en wijzigingen
 © het diepsonderingsverslag
 © het technisch verslag van de bodemsaneringsdeskundige en de conformverklaring

 - volgens de bepalingen van Vlarebo
 © de asbestinventaris als er kans op asbest is bij sloopwerken
 © een gedetailleerde raming op basis van de samenvattende opmeting
 © de simulatietabel
 © een kopie van het brandpreventieverslag 

 

4. GUNNINGSDOSSIER

4.1 Investeringsverrichting met vergunning of melding en/of  
verhuisbeweging

Het gunningsdossier van een investeringsverrichting met vergunning of melding en/of verhuisbeweging 
bestaat uit:

 © de verbeterde offertes van alle inschrijvers
 © een kopie van de raadsbeslissing over het gunningsvoorstel  
 © de VTG-formulieren, u vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben professioneel > 

Woningbouw en renovatie > Opening en onderzoek van de offertes > Modeldocumenten
 © het aanbestedingsverslag van de ontwerper 

4.2 Investeringsverrichting zonder vergunning of melding en/of  
verhuisbeweging

Het gunningsdossier van een investeringsverrichting zonder vergunning of melding en/of verhuisbeweging 
bestaat uit:

 © de verbeterde offertes van alle inschrijvers
 © een kopie van de raadsbeslissing over het gunningsvoorstel  
 © de VTG-formulieren – u vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben professioneel > 

Woningbouw en renovatie > Opening en onderzoek van de offertes > Modeldocumenten
 © het aanbestedingsverslag van de ontwerper 
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OVERZICHT IN TE DIENEN DOCUMENTEN INVESTERINGS-
VERRICHTINGEN

Fase vergunning of melding / 
verhuis beweging
met zonder

VOORONTWERPDOSSIER >> MEERJARENPLANNING

 © Situatieplan x

 © Inplantingsplan x

 © Grondplannen, gevelplannen en sneden x

 © Simulatietabel en raming x

 © Ontwerp- en conceptnota architect x

 © Ontwerpnota stabiliteitsingenieur x

 © Ontwerpnota ingenieur technieken x

 © Adviesnota voorontwerp veiligheidscoördinator x

 © EPB-nota x

 © Ventilatievoorontwerp x

 © Diepsonderingsverslag x

 © Nota advies voorontwerp bodemsaneringsdeskundige x

 © Asbestinventaris x
UITVOERINGSDOSSIER >> KORTETERMIJNPLANNING

 © Administratief bestek VM/B x

 © Inschrijvingsbiljet - formulier I x

 © Samenvattende opmeting (SO) x

 © Gedetailleerde opmeting x

 © Inplantingsplan x

 © Grondplannen, gevelplannen en sneden x

 © Detailtekeningen x

 © Bijzonder bestek (Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW) x

 © Stabiliteitsdossier x

 © Dossier technieken x

 © EPB-nota x

 © Veiligheids- en gezondheidsplan x

 © Diepsonderingsverslag x

 © Technisch verslag bodemsaneringsdeskundige en conformverklaring x

 © Asbestinventaris x

 © Gedetailleerde raming x

 © Simulatietabel x

 © Kopie brandpreventieverslag x
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OVERZICHT IN TE DIENEN DOCUMENTEN INVESTERINGS-
VERRICHTINGEN

Fase vergunning of melding / 
verhuis beweging
met zonder

BASISAANBESTEDING >> KORTETERMIJNPLANNING

 © Administratief bestek VM/B x

 © Inschrijvingsbiljet - formulier I x

 © Samenvattende opmeting (SO) x

 © Gedetailleerde opmeting x

 © Inplantingsplan x

 © Grondplannen, gevelplannen en sneden x

 © Detailtekeningen x

 © Bijzonder bestek (Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW) x

 © Stabiliteitsdossier x

 © Dossier technieken x

 © EPB-nota x

 © Veiligheids- en gezondheidsplan x

 © Diepsonderingsverslag x

 © Technisch verslag bodemsaneringsdeskundige en conformverklaring x

 © Asbestinventaris x

 © Gedetailleerde raming x

 © Simulatietabel x

 © Kopie brandpreventieverslag x
GUNNINGSDOSSIER >> JAARBUDGET

 © Verbeterde offertes van alle inschrijvers x x

 © Afschrift beslissing raad van bestuur over gunningsvoorstel x x

 © VTG-formulieren (model VMSW) x x

 © Aanbestedingsverslag ontwerper x x



INFRASTRUCTUUR
VERRICHTINGEN
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INFRASTRUCTUURVERRICHTINGEN

1. VOORONTWERP

1.1 De uitvoering van infrastructuurwerken of aanpassingswerken 
aan de woonomgeving

Het voorontwerp van wegen-, riolerings- en/of omgevingswerken of aanpassingswerken aan de woon-
omgeving bestaat uit:

 © een verklarende nota met minstens de volgende gegevens:
 - de visie achter de geformuleerde inrichtingsvoorstellen met een link naar de omgeving van 

het project
 - het concept van afwatering en riolering
 - een berekening van de vereiste buffercapaciteit (hydraulische studie)
 - hoe u mogelijke conflictsituaties met de bestaande nutsleidingen zal vermijden of oplossen

 © een gedetailleerde raming
 © plannen:

 - een algemeen liggingsplan op schaal 1/5.000 of 1/10.000 of een duidelijk leesbare schaal dat 
het project situeert ten opzichte van gekende referentiepunten

 - een grondplan op schaal 1/500, 1/250 of 1/100 van de bestaande toestand tot op 
minimaal 50 meter rond het project van de bestaande toestand in Lambertcoördinaten en 
TAW-hoogte meting. Duid ook de te rooien beplanting en uit te voeren afbraakwerken/zaag-
snedes aan als dat nodig is.

 - wanneer van toepassing een grondplan op schaal 1/500 met de aanduiding van de zones 
met verschillende subsidiepercentages

 - een grondplan op schaal 1/500, 1/250 of 1/100 van de uit te voeren werken
 - een grondplan op schaal 1/500, 1/250 of 1/100 van de uit te voeren rioleringswerken
 - een grondplan op schaal 1/500, 1/250 of 1/100 met de ligging van de bestaande nutsleidingen 

en de ligging zone(s) toekomstige nutsleidingen
 - de lengteprofielen op schaal 1/100 en 1/1000 of 1/50 en 1/500 en de dwarsprofielen op schaal 

1/100
 - een rooilijnplan
 - de detailtekeningen en de typedwarsprofielen op een aangepaste schaal
 - een beplantingsplan op schaal 1/500, 1/250 of 1/100 van de uit te voeren werken, inclusief de 

plantenlijst met het aantal planten/m2 en vermelding van de bestekvereisten
 - een plan met de gronden waarin en waarop infrastructuurwerken zullen gebeuren, met de  

oppervlaktes van:
 > de gronden die al behoren tot het openbaar domein van de gemeente
 > de gronden die binnen één jaar na de voorlopige oplevering in het openbaar domein 

van de gemeente moeten komen
 > de gronden die eigendom zijn en blijven van de initiatiefnemer

 © een kopie van het contract met één veiligheidscoördinator voor de bouw- en infrastructuur-
werken

 © een eventuele samenwerkingsovereenkomst met andere initiatiefnemers
 © het advies van de veiligheidscoördinator over het voorontwerp – vermeld de wijze waarop u dit 

zal opvolgen. 
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1.2 De oprichting van gemeenschapsvoorzieningen
Het voorontwerp van de oprichting van een gemeenschapsvoorziening bestaat uit:

 © het situatieplan
 - noordpijl
 - ligging en situering van het terrein binnen gemeentelijke context en tegenover de gekende 

referentiepunten zoals primaire, commerciële en dienstverlenende voorzieningen
 © het inplantingsplan

 - noordpijl
 - precieze aanduiding van de grenzen van de gronden die de bouwheer bezit of zal aankopen 
 - langs- en dwarsprofiel van terrein, peilenplan 
 - (RUP/verkavelings-)plan met aanduiding van de bestaande omringende bebouwing, wegen-

aanleg, riolering, beplanting, …
 - totale oppervlakte van het terrein met deeloppervlakten van:

 > infrastructuur (openbaar domein)
 > sociale huur
 > sociale koop
 > kavels
 > andere

 © grondplannen, gevelplannen en sneden
 - duidelijk leesbare plannen met volledige maatvoering 
 - voorstel voor mogelijke meubelschikking 
 - materiaalaanduiding
 - minimale schaal van het overzichtsplan: 1/100  
 - schaal van de typegrondplannen: 1/50
 - plaats van de technieken en riolering
 - eenduidige logische benaming van de woningen: te gebruiken in het volledige verdere 

verloop van het dossier en op alle documenten
 © de simulatietabel en raming

 - raming met berekeningsnota
 - bij gemengde dossiers splitst u op in huur, koop en andere financiering (gemeenschaps-

ruimtes, handelsruimtes, woningen met verhuur buiten huurstelsel, Vlabinvest of andere)
 © de ontwerp- en conceptnota van de architect 

 - korte beschrijving van het concept met bouwprogramma, projectdoelstellingen en eventuele 
(stedenbouwkundige) randvoorwaarden

 - ruwbouwmaterialen
 - afwerkingsmaterialen, gevelsystemen, …
 - technische uitrusting
 - eventuele brandvoorzieningen 
 - eventuele toepassing van bijzondere of innoverende systemen

 © de ontwerpnota van de stabiliteitsingenieur
 - funderingssysteem 
 - eventuele noodzaak bemaling
 - systeem bovenstructuur 
 - onderzoek van de bestaande toestand, met (als dit mogelijk is) het funderingssysteem van 

aanpalende gebouwen inbegrepen
 - eventuele schoor- en stutsystemen 
 - eventuele toepassing van bijzondere of innoverende systemen

 © de ontwerpnota van de ingenieur technieken
 - beschrijving van alle systemen en technieken
 - principeschema’s en leidingtracés met alle elementen die het ontwerp beïnvloeden op plan
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 © de adviesnota op het voorontwerp van de veiligheidscoördinator
 - aandachtspunten voor onderhoud en technische uitvoering bij de verdere uitwerking en 

uitvoering van het project
 - als er meerdere bouwheren zijn, bijvoorbeeld door infrastructuuraanleg bij het project, 

stellen de bouwheren een gemeenschappelijke veiligheidscoördinator aan.
 © de EPB-nota   

 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 
professioneel > Woningbouw en renovatie > Projectvoorbereiding en opstart > Aanstelling 
bouwprofessionelen > EPB-verslaggeving

 © het ventilatievoorontwerp
 © het diepsonderingsverslag 
 © de adviesnota op het voorontwerp van de bodemsaneringsdeskundige
 © de asbestinventaris als er mogelijke risico’s zijn bij sloopwerken 

2. BASISAANBESTEDING

2.1 De uitvoering van infrastructuurwerken of aanpassingswerken 
aan de woonomgeving

De basisaanbesteding van wegen-, riolerings- en/of omgevingswerken of aanpassingswerken aan de 
woonomgeving bestaat uit:

 © het bestek:
 - een administratief en technisch gedeelte, gebaseerd op het standaardbestek 250 voor de 

wegenbouw en het modelbestek van de VMSW  
 © een gedetailleerde opmetingsstaat van de werken, gebaseerd op de catalogus van genormali-

seerde posten van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw, het technisch verslag en de 
conformverklaring ervan

 © een offerteformulier en de samenvattende opmetingsstaat volgens het model van de VMSW
 © een algemene plantenlijst met vermelding van de bestekvereisten
 © een lijst van de uit te voeren (labo)proeven
 © een gedetailleerde raming
 © het veiligheids- en gezondheidsplan

 - volgens het Koninklijk Besluit van 25.01.2001 en latere aanpassingen en wijzigingen
 © het milieuhygiënische onderzoek en de bijbehorende conformverklaring. Is er geen milieu-

hygiënisch onderzoek nodig (grondverzet < 250 m2), dan voegt u een verklaring op eer van de 
ontwerper toe.

 © de plannen:
 - een algemeen liggingsplan op schaal 1/5.000 of 1/10.000 dat het project situeert tegenover 

gekende referentiepunten
 - een grondplan op schaal 1/500, 1/250 of 1/100 van de bestaande toestand tot op minimaal 

50 meter rond het project van de bestaande toestand in Lambertcoördinaten en TAW-hoog-
temeting. Duid ook de te rooien beplanting en uit te voeren afbraakwerken/zaagsnedes aan, 
als dat nodig is

 - bij gemengde projecten: een grondplan op schaal 1/500 met de aanduiding van de zones met 
verschillende subsidiepercentages

 - een grondplan op schaal 1/500, 1/250 of 1/100 van de uit te voeren werken
 - een grondplan op schaal 1/500, 1/250 of 1/100 van de uit te voeren rioleringswerken
 - een grondplan op schaal 1/500, 1/250 of 1/100 met de ligging van de bestaande nutsleidingen 
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en de ligging zone(s) toekomstige nutsleidingen
 - de lengteprofielen op schaal 1/100 en 1/1000 of 1/50 en 1/500 en de dwarsprofielen op schaal 

1/100
 - een rooilijnplan
 - de detailtekeningen en de typedwarsprofielen op een aangepaste schaal
 - wanneer van toepassing: wapeningsplannen voor de stabiliteitsberekeningen in het ontwerp
 - een beplantingsplan op schaal 1/500, 1/250 of 1/100 van de uit te voeren werken met het 

aantal planten/m2 en vermelding van de bestekvereisten
 - een grondverzetstabel
 - een plan met de gronden waarin en waarop infrastructuurwerken zullen gebeuren met de 

oppervlaktes van:
 > de gronden die al behoren tot het openbaar domein van de gemeente
 > de gronden die binnen een 1 jaar na de voorlopige oplevering in het openbaar domein 

van de gemeente moeten komen
 > de gronden die eigendom zijn en blijven van de initiatiefnemer.

 - de berekening, die de voor de kunstwerken en leidingen aangenomen schikkingen en bewa-
pening (doorsnede van rioleringen, gewapend beton ...) rechtvaardigt

 © een opsomming van alle vereiste toelatingen en vergunningen, nodig voor de uitvoering van de 
werken 

2.2 De oprichting van gemeenschapsvoorzieningen
De basisaanbesteding van de oprichting van een gemeenschapsvoorziening bestaat uit:

 © het administratief bestek VM/B 
 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 

professioneel > Woningbouw en renovatie. Daar vindt u een ‘Snel naar’ in de rechterkolom. 
 © het inschrijvingsbiljet – formulier I 

 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 
professioneel > Woningbouw en renovatie. Daar vindt u een ‘Snel naar’ in de rechterkolom.

 © een samenvattende opmeting (SO)
 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 

professioneel > Woningbouw en renovatie. Daar vindt u een ‘Snel naar’ in de rechterkolom.
 - duid meeteenheden en aard van overeenkomst duidelijk aan

 © een gedetailleerde opmeting
 - verduidelijk voldoende de plaats waar elk materiaal voorkomt 
 - bij een gemengd dossier splitst u duidelijk op in huur, koop en andere 

 © het inplantingsplan
 - noordpijl
 - precieze aanduiding van de grenzen van de gronden die de bouwheer bezit of zal aankopen 
 - langs- en dwarsprofiel van terrein, peilenplan 
 - (RUP/verkavelings-)plan met aanduiding van de bestaande omringende bebouwing, wegen-

aanleg, riolering, beplanting, … 
 - totale oppervlakte van het terrein met deeloppervlakten van:

 > infrastructuur (openbaar domein)
 > sociale huur
 > sociale koop
 > kavels
 > andere

 © grondplannen, gevelplannen en sneden
 - schaal 1/50
 - duidelijk afleesbare en volledige maatvoering
 - volledige materiaallegende
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 - duidelijke vermelding van vloer-, dak- en gevelopbouw
 - benaming van de woningen
 - omtrekprofiel van aanpalende gebouwen
 - funderingsdiepte ten opzichte van de nulpas

 © detailtekeningen
 - schaal 1/20, 1/10 of 1/5

 © het bijzonder bestek
 - Gebruik het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW. U vindt de recentste versie 

op www.vmsw.be > Ik ben professioneel > Woningbouw en renovatie. Daar vindt u een ‘Snel 
naar’ in de rechterkolom.

 © het stabiliteitsdossier
 - bekistings- en wapeningsplannen – vermeld draagrichtingen, balk-, kolom- en plaatsecties, 

boven- en onderwapening met wapeningsdoorsnedes, toelaatbare gebruiksbelastingen voor 
alle vloeren en daken

 © het dossier technieken
 - grondplannen verwarming en sanitair – vermeld vermogen, samenstelling en afmetingen van 

elke radiator, plaats kamerthermostaat, opstelling cv-ketel met alle voorzieningen en aanslui-
tingen, leidingtracé met diameters, collectoren, kraanwerk, energiebeheersystemen, … en 
(vooral bij renovatie) welke werken wel of niet in de opdracht zitten

 - grondplannen elektriciteit
 - eendraadsschema per type woning 
 - plannen ventilatie

 © de EPB-nota 
 - gebruik het sjabloon van de VMSW. U vindt de recentste versie op www.vmsw.be > Ik ben 

professioneel > Woningbouw en renovatie > Projectvoorbereiding en opstart > Aanstelling 
bouwprofessionelen > EPB-verslaggeving

 © het veiligheids- en gezondheidsplan
 - volgens het Koninklijk Besluit van 25.01.2001 en latere aanpassingen en wijzigingen

 © het diepsonderingsverslag
 © het technisch verslag van de bodemsaneringsdeskundige en de conformverklaring

 - volgens de bepalingen van Vlarebo
 © de asbestinventaris als er kans op asbest is bij sloopwerken
 © een gedetailleerde raming op basis van de samenvattende opmeting
 © de simulatietabel
 © een kopie van het brandpreventieverslag 

 

3. GUNNINGSDOSSIER

3.1 De uitvoering van infrastructuurwerken of aanpassingswerken 
aan de woonomgeving

Het gunningsdossier van wegen-, riolerings- en/of omgevingswerken of aanpassingswerken aan de 
woonomgeving bestaat uit:

 © het proces-verbaal van de opening de offertes en wanneer van toepassing een kopie van de 
publicatie

 © het aanbestedingsverslag en wanneer van toepassing het advies van de veiligheidscoördinator
 © alle ingediende offertes en een kopie van de verbeterde offerte van de laagste regelmatige bieder
 © het rekenkundig nazicht en eventuele de prijsverantwoording(en)
 © een kopie van de beslissing van elke betrokken partij: van de raad van bestuur, het college, de 

OCMW-Raad, het directiecomité, … over het gunningsvoorstel
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3.2 De oprichting van gemeenschapsvoorzieningen
Het gunningsdossier om een gemeenschapsvoorziening op te richten, bestaat uit:

 © het proces-verbaal van de opening de offertes en wanneer van toepassing een kopie van de 
publicatie

 © het aanbestedingsverslag van de ontwerper en wanneer van toepassing het advies van de veilig-
heidscoördinator

 © alle ingediende offertes en een kopie van de verbeterde offerte van de laagste regelmatige bieder
 © het rekenkundig nazicht en eventuele de prijsverantwoording(en)
 © een kopie van de beslissing van elke betrokken partij:  van de raad van bestuur, het college, de 

OCMW-Raad, het directiecomité, … over het gunningsvoorstel 

3.3 De sloop van één of meer constructies of het bouwrijp maken 
van gronden

Het gunningsdossier van een sloopdossier/dossier bouwrijp maken, bestaat uit:

 © het proces-verbaal van de opening de offertes en wanneer van toepassing een kopie van de 
publicatie

 © het aanbestedingsverslag en wanneer van toepassing het advies van de veiligheidscoördinator
 © alle ingediende offertes en een kopie van de verbeterde offerte van de laagste regelmatige bieder   
 © het rekenkundig nazicht en eventuele prijsverantwoording(en)
 © een kopie van de beslissing van elke betrokken partij: van de raad van bestuur, het college, de 

OCMW-Raad, het directiecomité, … over het gunningsvoorstel 

3.4 De uitvoering van archeologisch vooronderzoek of opgraving
Het gunningsdossier van een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bestaat uit:

 © het proces-verbaal van de opening de offertes en wanneer van toepassing een kopie van de 
publicatie

 © het aanbestedingsverslag van de ontwerper en wanneer van toepassing het advies van de veilig-
heidscoördinator

 © alle ingediende offertes en een kopie van de verbeterde offerte van de laagste regelmatige bieder
 © het rekenkundig nazicht en eventuele de prijsverantwoording(en)
 © een kopie van de beslissing van elke betrokken partij:  van de raad van bestuur, het college, de 

OCMW-Raad, het directiecomité, … over het gunningsvoorstel 

3.5 De openbare verlichting of het watervoorzieningsnet
Het gunningsdossier van openbare verlichting/watervoorzieningsnet bestaat uit:

 © de offerte van de betrokken nutsmaatschappij, met daarin minstens: 
 - de kostenraming van de werken
 - een grondplan op schaal 1/500, 1/250 of 1/100 van de uit te voeren werken
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OVERZICHT IN TE DIENEN DOCUMENTEN INFRASTRUCTUUR VERRICHTINGEN
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VOORONTWERPDOSSIER >> MEERJARENPLANNING
Infrastructuurwerken

 © Verklarende nota x

 © Gedetailleerde raming x

 © Plannen x

 © Contract veiligheidscoördinator x

 © Advies veiligheidscoördinator x

 © Samenwerkingsovereenkomst x
Gemeenschapsvoorzieningen

 © Situatieplan x

 © Inplantingsplan x

 © Grondplannen, gevelplannen en sneden x

 © Simulatietabel en raming x

 © Ontwerp- en conceptnota architect x

 © Ontwerpnota stabiliteitsingenieur x

 © Ontwerpnota ingenieur technieken x

 © Adviesnota voorontwerp  
veiligheidscoördinator

x

 © EPB-nota x

 © Ventilatievoorontwerp x

 © Diepsonderingsverslag x

 © Technisch verslag bodemsanerings deskundige  
en conformverklaring

x

 © Asbestinventaris x

BASISAANBESTEDING >> KORTETERMIJNPLANNING
Infrastructuurwerken

 © Administratief gedeelte  
(modelbestek van VMSW)

x

 © Technisch bestek (SB250) x

 © Gedetailleerde opmeting (SB250) x
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 © Offerteformulier en samenvattende  
opmeting (model VMSW)

x

 © Algemene plantenlijst x

 © Lijst van uit te voeren (labo)proeven x

 © Gedetailleerde raming x

 © Veiligheids- en gezondheidsplan x

 © Milieuhygënisch onderzoek & conform-
verklaring

x

 © Plannen x

 © Opsomming vereiste toelatingen en  
vergunningen

x

Gemeenschapsvoorzieningen

 © Administratief bestek VM/B x

 © Inschrijvingsbiljet - formulier I x

 © Samenvattende opmeting (SO) x

 © Gedetailleerde opmeting x

 © Inplantingsplan x

 © Grondplannen, gevelplannen en sneden x

 © Detailtekeningen x

 © Bijzonder bestek  
(Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW)

x

 © Stabiliteitsdossier x

 © Dossier technieken x

 © EPB-nota x

 © Veiligheids- en gezondheidsplan x

 © Diepsonderingsverslag x

 © Technisch verslag bodemsanerings deskundige  
en conformverklaring

x

 © Asbestinventaris x

 © Gedetailleerde raming x

 © Simulatietabel x

 © Kopie brandpreventieverslag x

GUNNINGSDOSSIER >> JAARBUDGET

 © Proces-verbaal van de opening der  
offertes en kopie van de publicatie

x x x x x

 © Aanbestedingsverslag en advies  
veiligheidscoördinator

x x x x x

 © Alle ingediende offertes en kopie verbeterde 
offerte laagste regelmatige bieder

x x x x x

 © Rekenkundig nazicht incl. eventuele  
prijsverantwoordingen

x x x x x

 © Uittreksel uit de zitting van de raad van 
bestuur, college, OCMW-Raad… over gunnings-
voorstel

x x x x x




