
voorwaarden: (eerste fase) woningbouw moet minstens op MJP staan + vergunningen en zakelijk recht in orde

Veiligheidscoördinator (VC) aanstellen voor bouw+infra samen

Omwonenden informeren (infovergadering)

Uitvoeringsdossier aanvullen en/of aanpassen

Gunningsdossier aanvullen en/of aanpassen

PROCES SUBSIDIEDOSSIER INFRASTRUCTUUR
Acties van de initiatiefnemer Acties van VMSW Infrastructuur Te ondernemen stappen SHM

Indien vereist: archeologisch veldonderzoek + rapport

VC aanwezig op plenaire vergadering of advies op VO

Technisch verslag + conformverklaring

Bestellen voorontwerp

Bestellen schetsontwerp
Startvergadering beleggen: ook VMSW uitnodigen

Ontwerper infra aanstellen

1e coördinatievergadering met nutsmaatschappijen

eventueel aanpassen schetsontwerp/meerdere overlegmomenten

Peilbuizen en infiltratieproeven bestellen

Publicatie van de aanbesteding

Gunning aan de laagst regelmatige inschrijver

3° coördinatievergadering/opstartvergadering beleggen

Opening der biedingen

Dossier basisaanbesteding (BA) in te dienen, aangepast aan advies

Advies brandweer
Overlegvergadering met alle partijen: ook VMSW

Advies rioolbeheerder
Archeologienota

aanpassen documenten voor aanvraag omgevingsvergunning

herwerken schetsontwerp - opnieuw indienen bij VMSW

Sloopvolgingsplan (SOP) + conformverklaring

Plenaire vergadering: alle partijen moeten aanwezig zijn

Voorontwerp aanpassen + nieuwe plenaire

optioneel: samenwerkingsovereenkomst met andere betalende partijen

Aanvragen omgevingsvergunning

Bevel van aanvang versturen en bezorgen
Kopie van borgtocht bezorgen

2e coördinatievergadering met nutsmaatschappijen

VC veiligheidsdossier laten opstellen

Bestellen uitvoeringsdossier

Aanmelden via het projectportaal

Er moet een uitvoeringsdossier 
bij VMSW ingediend worden + is 

ook over te maken aan 
eventuele andere betalende 

partijen

Er moet een gunningsdossier 
(MET aanbestedingsverslag) bij 
de VMSW ingediend worden. + 

eventueel akkoord andere 
betalende partijen op te vragen

VMSW bevestigt dat ze de 
aanmelding ontvangen heeft en 
vraagt indien nodig bijkomende 

documenten op. 

Het voorontwerp van de 
infrastructuurwerken moet (een 
eerste keer) worden voorgelegd 

aan de VMSW.

VMSW bevestigt ontvangst.
Bijkomende documenten worden 

opgevraagd.
VMSW geeft toestemming tot 

VMSW bevestigt ontvangst en PI 
geeft advies op het uitvoerings-

dossier. Bijkomende documenten 
kunnen worden opgevraagd.

VMSW bevestigt ontvangst en PI  
geeft advies op het  

gunningsdossier.

Na de infovergadering en de 
plenaire vergadering heeft de 

VMSW 45 kd. tijd om het 
voorontwerp te adviseren.

PI berekent subisidie en geeft 
akkoord met opstarten van de 

aanbestedingsprocedure.

GUNSTIG ADVIES

Goedkeuring van het 
gunningsdossier en berekening 

van de subsidie.

GUNSTIG ADVIES

ONGUNSTIG
ADVIES

PI maakt verslag plenaire 
vergadering op.

Het schetsontwerp van de 
infrastructuurwerken wordt 

voorgelegd aan de VMSW. (niet 
verplicht, wel aangewezen)

VMSW bevestigt ontvangst.
Bijkomende documenten kunnen 

worden opgevraagd.

PI maakt nota dossieradvies 
schetsontwerp.

vraag tot opname op de MJP via 
projectportaal.

opmaak projectfiche inclusief
infrastructuur - bespreken op 

lokaal woonoverleg en 
beleidstoetsen (incl verbintenis 

gemeente tot overname 
toekomstig openbaar domein).

vraag tot opname op de KTP via 
projectportaal.

vraag tot toewijzing op 
jaarbudget via projectportaal.

WACHTEN OP TOEWIJZING OP 
JAARBUDGET ALVORENS DE 

OPDRACHT TE SLUITEN!

ONGUNSTIG
ADVIES



voor de uitbetaling van het eindsaldo kan de shm de keuze maken:

UITZONDERINGEN
De volgende verrichtingen krijgen rechtstreekse toewijzing op een JAARBUDGET na de 
beslissing tot toekenning van de financiering overeenkomstig het Financieringsbesluit 

Moeilijk programmeerbare verrichtingen: 
bouwrijp maken
archeologisch vooronderzoek/opgraving
stedenbouwkundige studie

Aanleg openbare verlichting en uitbreiding drinkwaternet

Prijsplafond 2021: 24.700 euro per op te richten sociale woning (bedrag o.b.v. het financieringsbesluit en de ABEX van november 2020 - wordt jaarlijks aangepast) - In dit bedrag zitten alle SSI-
subsidies behalve voor bouwrijp maken, inclusief btw en algemene kosten - er is geen mogelijkheid tot afwijking

(geen subsidie meer mogelijk voor groenonderhoud)

(wel subsidie voor groenonderhoud, maar eindsaldo pas na DO)

De  voorschotten bedragen 30% van de betekende subsidie.

controle op het onderhoud, inboetcontrole en nazicht onderhoudstaten
DEFINITIEVE OPLEVERING

UITVOERING VAN DE WERKEN OPVOLGEN

bijwonen van de wekelijkse werfvergaderingen

- indienen van voorlopige eindafrekening voor berekening eindsaldo

- indienen van definitieve eindafrekening voor berekening eindsaldo

controle van de aangeleverde materialen op de werf
bestellen en bijwonen van de nodige werfproeven

controle van de uitgevoerde werken en hoeveelheden
nazicht vorderingsstaten en eventuele verrekeningen

VOORLOPIGE OPLEVERING

Indienen van de nodige 
documenten zodat de 

eindafrekening kan worden 
opgemaakt en het eindsaldo kan 

worden verrekenend.

Voor de uitbetaling van het 
eerste voorschot, de nodige 

documenten bezorgen aan de 
VMSW.

Voor de uitbetaling van het 
tweede  en derde voorschot, de 
vorderingsstaten bezorgen aan 

de VMSW.

Betalingen

Besluit bij de uitbetaling van het 
eindsaldo - dossier wordt 

afgesloten.

Ondersteuning door 
werftoezichter VMSW is 

mogelijk: op vraag van shm + op 
voorwaarde dat 

uitvoeringsdossier werd  

Overdracht openbaar domein 
binnen de 12 maanden na 


