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

Indien vereist: archeologisch veldonderzoek + rapport

Gezamelijke veiligheidscoördinator (VC) aanstellen voor zowel 
bouw als architectuur volgens procedure 

https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-
professioneel/Infrastructuurwerken/Projectvoorbereiding-en-

opstart/Professionelen-
aanstellen/Veiligheidsco%C3%B6rdinator-aanstellen 

 startvergadering organiseren

Bestellen Sloopvolgingsplan (SOP) + conformverklaring

Aanvragen omgevingsvergunning 

Ontwerper infra aanstellen

eventueel aangepast schetsontwerp opvragen
Archeologienota bestellen

Bestellen voorontwerp

Peilbuizen en infiltratieproeven bestellen
Bestellen schetsontwerp

 plenaire vergadering organiseren

Nakijken of voorontwerp volledig is, indien ok shm vragen om 
infovergadering te houden en plenaire vergadering te organiseren

Gunning aan de laagst regelmatige inschrijver
3° coördinatievergadering/opstartvergadering

Bestellen Technisch verslag + conformverklaring
2e coördinatievergadering met nutsmaatschappijen

Bevel van aanvang versturen

Opening der biedingen

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

overlegvergadering(en) om schetsontwerp te bespreken met betrokken partijen: shm, architecten, stadsdiensten, rioolbeheerder, 
brandweer,…

Eventueel akkoord aandeel gemeente/shm opvragen

uitvoeringsdossier nakijken en voor advies naar 
gemeente/rioolbeheerder overmaken - adviezen bundelen en 

definitief aanbestedingsdossier opvragen

opvragen gunningsverslag ontwerper + advies VC
opvragen prijsverantwoording indien nodig

coördinatieverg. met nutsmaatschappijen organiseren

VC aanwezig op plenaire vergadering of advies op VO opvragen

eventueel opmaken samenwerkingsovereenkomst

infovergadering omwonenden organiseren

Aangepaste documenten voor aanvraag omgevingsvergunning

VGP bestellen

Bestellen uitvoeringsdossier

Publicatie van de aanbesteding

Aanmelden via het projectportaal
VMSW bevestigt dat ze de aanmelding ontvangen heeft en 

vraagt indien nodig bijkomende documenten op. 

PI kijkt basisaanbestedingsdossier na en vraagt eventueel 
advies aan inspectie financiën - als ok gunstig advies

PI maakt verslag plenaire vergadering op + adviseren 
voorontwerp - als ok gunstig advies

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)..

PI kijkt gunningsdossier na en vraagt eventueel advies aan 
inspectie financiën + indien nodig ook goedkeuring minister 
voor overschrijding van het kostprijsplafond - als ok gunstig 

advies

vraag tot opname op de KTP via 
projectportaal.

vraag tot toewijzing op 
jaarbudget via projectportaal.



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 
zit, naast het aandeel van de VMSW voor de werken,  alle erelonen en kosten voor proeven edm, ook alle andere SSI-subsidies voor het project behalve voor bouwrijp maken, 
inclusief btw en algemene kosten - Voor eigen werken kan de VMSW beperkt een afwijking vragen aan de minister voor overschrijding van het kostprijsplafond (dit gebeurt op 

basis van het gunningsdossier)

regelmatig bijwonen werfvergaderingen 

goedkeuren VS en verrekening als aandeel shm
aanwezigheid shm is wenselijk

DEFINITIEVE OPLEVERING

UITVOERING VAN DE WERKEN OPVOLGEN

bijwonen van de wekelijkse werfvergaderingen

bestellen en bijwonen van de nodige werfproeven

controle op het onderhoud, inboetcontrole en nazicht 
onderhoudstaten

controle van de aangeleverde materialen op de werf

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

VOORLOPIGE OPLEVERING
Overdracht openbaar domein 
binnen de 12 maanden na 
voorlopige oplevering!


