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1. SITUERING 

1.1. WAT IS DE GRB-MELDINGSPROCEDURE? 

De bijhouding van het GRB steunt in belangrijke mate op correcte en actuele informatie 

over terreinmutaties. Om deze informatie te verzamelen wordt een beroep gedaan op de 

gebruikers van het GRB. Elke gebruiker kan terreinmutaties melden.  

Vlaamse en lokale overheden1 en netbeheerders van een fysiek leidingnet zijn verplicht 

om terreinmutaties te melden. Niet alleen terreinmutaties moeten gemeld worden, ook 

fouten of onvolledigheden in het GRB moeten gesignaleerd worden. Om dit alles vlot te 

laten verlopen werd de meldingsprocedure uitgewerkt. 

 

1.2. DECRETALE BEPALINGEN 

De meldingsprocedure is de praktische invulling van Artikel 13, §2 en §6 van het GRB-

decreet  

Artikel 13, §2  

‘het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de intern verzelfstandigde 

agentschappen met rechtspersoonlijkheid, de publiekrechtelijk vormgegeven 

extern verzelfstandigde agentschappen, de privaatrechtelijk vormgegeven extern 

verzelfstandigde agentschappen, de Vlaamse openbare instellingen, de 

provincies en gemeenten melden op eigen kosten aan het Agentschap de afwijkingen die 

zijn opgetreden door terreinmutaties die hen ambtshalve ter kennis werden gebracht.’ 

en  

Artikel 13, §6 

‘De Vlaamse regering stelt nadere regels vast omtrent de modaliteiten van kennisgeving 

en terbeschikkingstelling, als bedoeld in de paragrafen 2 tot 5.’ 

1.3. HISTORIEK 

Sinds september 2005 worden GRB-gebruikers aangespoord om GRB-afwijkingen te 

melden. Dat moment kon niet langer uitgesteld worden omdat de eerste GRB-artikels 

toen verspreid werden. Gebruikers moesten GRB-afwijkingen in hun omgeving 

beschrijven volgens een vooropgesteld sjabloon en deze via e-mail aan het agentschap 

bezorgen.  

In 2007 werd de GRB-meldingsprocedure volledig uitgewerkt. Ze werd in 2008 in 

praktijk gebracht met de ontplooiing van het GRB Melding Systeem. Langs 

gebruikerszijde bestaat dit systeem uit een internettoepassing waarlangs 

terreinmutaties, fouten en onvolledigheden aan het agentschap gemeld kunnen worden.  

                                                           
1 Vlaamse en lokale overheden: Het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de intern verzelfstandigde agentschappen met 

rechtspersoonlijkheid, de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, de privaatrechtelijk vormgegeven extern 

verzelfstandigde agentschappen, de Vlaamse openbare instellingen, de provincies en gemeenten. 
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Om de procedure correct toe te passen moesten enkele afspraken gemaakt worden: 

welke informatie moet gemeld worden, wie is verantwoordelijk voor het melden, op 

welke manier moet gemeld worden, wanneer moet gemeld worden enzovoort. Deze 

afspraken werden vastgelegd in een consensustekst die in 2007 door de GRB-raad en de 

toenmalige Stuurgroep GIS-Vlaanderen werd goedgekeurd. De tekst werd later nog 2 

keer aangepast (juni 2008 en december 2008).  

Vanaf 2008 werd de meldingsprocedure met succes toegepast. De consensustekst ligt 

daarmee aan de basis van de voorliggende specificaties.  

2. DE MELDINGSPROCEDURE  
De meldingsprocedure bestaat uit twee stappen: 

1) Gebruikers beschrijven GRB-afwijkingen en melden deze aan het agentschap. 

2) Het agentschap controleert de gemelde GRB-afwijkingen, verwerkt deze in de GRB-

gegevens en brengt de melders hiervan op de hoogte. Gevalideerde GRB-afwijkingen 
worden opgenomen in de bijhouding van het GRB. Er wordt naar gestreefd om per 

gemeente jaarlijks minstens een bijgewerkt artikel ter beschikking te stellen. 

2.1. AFWIJKINGEN BESCHRIJVEN EN MELDEN 

2.1.1. Soorten afwijkingen 

Een afwijking wordt in het GRB gedefinieerd als ‘elke situatie waarbij een terreintoestand 

niet volgens de GRB-specificaties in de GRB-databank is opgenomen’. 

In de praktijk zijn drie verschillende situaties mogelijk:  

1. De gegevens zijn niet langer actueel omdat zich op het terrein verstoringen 
hebben voorgedaan sinds de laatste GRB-kartering. Deze situaties zijn gekend als 

‘terreinmutaties’. 

2. Sommige GRB-gegevens zijn fout. Hiermee wordt bedoeld dat sommige 

GRB-exemplaren opgenomen zijn met een verkeerde geometrie en/of verkeerde 
attributen. 

3. De GRB-gegevens zijn onvolledig. Hiermee wordt bedoeld dat sommige 

terreinobjecten die wél voldoen aan de GRB-selectiecriteria niet opgenomen 
werden. 

 

Terreinmutaties worden verder ingedeeld in functie van de aard van de uitgevoerde 

werken én van de relatie tot de verschillende GRB-entiteiten die bij deze werken 

verstoord worden.  

Zo komen we tot de volgende typering van afwijkingen2:  

                                                           
2 Een volledige beschrijving van elk type afwijking is opgenomen in de ‘Handleiding voor het melden van GRB-afwijkingen’. 

Codes 7, 8 en 9 zijn niet meer geldig sinds december 2008. Codes 7 en 8 hadden betrekking op wijzigingen van straatnamen en 

huisnummers. Deze wijzigingen worden uitsluitend via het CRAB beheerd. Code 9 had betrekking op wijzigingen van percelen. Deze 

wijzigingen worden uitsluitend via de jaarlijkse kadastrale plannen van de AAPD opgespoord.  

Code 99 is bedoeld voor afwijkingen die de gebruiker niet in een ander type kan onderbrengen. 
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1. fout 

2. onvolledigheid 

3. aanleg, verwijdering  van een weg 

4. herinrichting van een weg of deel van een weg 

5. verandering van de wegbaaninrichting (wgi) 

6. verandering van de wegopdeling (wgo) 

10. bouw, verbouwing of sloping van een wegaanhorigheid (wga) 

11. aanleg, heraanleg of verwijdering van een terrein (trn) 

12. bouw, verbouwing of sloping van een gebouw 

13. bouw, verbouwing of sloping van een kunstwerk (knw) 

14. aanleg, heraanleg of verwijdering van een tram-, trein of metrolijn 

15. aanleg, heraanleg of verwijdering van een waterloop, waterweg of   

waterpartij 

16. aanleg, heraanleg of verwijdering van een gracht (wgr) 

99. nieuwe oorzaak 

2.1.2. Hoe worden afwijkingen beschreven? 

Elke GRB-afwijking wordt beschreven aan de hand van een veelhoek met beschrijvende 

kenmerken of attributen. De voorwaarden waaraan de veelhoek moet voldoen en welke 

de attributen moeten zijn, zijn opgenomen in de steekkaart ‘entiteit gra – GRB-

afwijking’. Deze steekkaart maakt deel uit van de ‘Handleiding voor het melden van 

GRB-afwijkingen’.  

 

2.1.3. Wie meldt welke afwijkingen? 

Elke gebruiker kan GRB-afwijkingen melden. 

  

Daarnaast zijn de oorspronkelijke GRB-gebruikers (dit zijn de Vlaamse en lokale 

overheden en de beheerders van een fysiek leidingnet) verplicht om GRB-afwijkingen te 

melden, dit voor zover geen GRB-conform as-builtplan aan het agentschap geleverd 

werd. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor het melden van de voor hem meest 

relevante GRB-afwijkingen. Daarvoor worden 3 basisprincipes gehanteerd: 

1) Het is aan de beheerder van de GRB-terreinobjecten3 die verstoord zijn door werken 

om de afwijking te melden. Dit voor zover de beheerder een deelnemer is aan 
Vlaamse of lokale overheid of een netbeheerder van een fysiek leidingnet.  

2) Indien de beheerder van verstoorde GRB-terreinobjecten geen deelnemer is aan GIS-
Vlaanderen of een netbeheerder van een fysiek leidingnet dan zal de instantie die 
ambtshalve beschikt over de meest volledige en meest relevante informatie geacht 

                                                           
3 een volledige lijst van types terreinobjecten die tot de GRB-entiteiten behoren is opgenomen in bijlage 1 van de ‘Handleiding voor het 

melden van GRB-afwijkingen’ 
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worden om deze te melden. Met relevante informatie wordt bedoeld dat minstens de 

zone van de afwijking, de aard van de uitgevoerde werken en de datum wanneer de 
werken beëindigd zijn, gekend is. 

3) Elke Vlaamse en lokale overheid én de netbeheerders van een fysiek leidingnet 

melden fouten en onvolledigheden die zij door het gebruik van het GRB vaststellen.  

Basisprincipes toegepast voor de verschillende soorten afwijkingen: 

GRB-afwijking meldende instantie 

fout 

Vlaamse of lokale 

overheid of 

netbeheerder van een 

fysiek leidingnet die 

de fout vaststelt 

onvolledigheid 

Vlaamse of lokale 

overheid of 

netbeheerder van een 

fysiek leidingnet die 

de onvolledigheid 

vaststelt 

aanleg, verwijdering van een weg 

EN 

herinrichting van een weg of deel van een weg 

EN 

verandering van de wegopdeling (wgo) 

 

- geregistreerde wegen4 de wegbeheerder 

- niet geregistreerde openbare wegen de wegbeheerder 

- niet geregistreerde private wegen, door lokale besturen 
of lokale afdelingen van nutsbedrijven voorgedragen om 
opgenomen te worden in het GRB 

het lokale bestuur of 

de lokale afdeling van 

het nutsbedrijf dat de 

weg heeft 

voorgedragen om 

opgenomen te 

worden in het GRB 

verandering van de wegbaaninrichting (wgi) 

de beheerder van de 

terreinobjecten die 

door de werken 

verstoord worden 

                                                           
4 geregistreerde wegen zijn alle wegen met een officieel wegnummer, een officiële straatnaam of alle buurt- of voetwegen die geregistreerd 

zijn in de Atlas der Buurtwegen en zichtbaar zijn. 
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GRB-afwijking meldende instantie 

bouw, verbouwing of sloping van een wegaanhorigheid 

(wga) 
 

- wegaanhorigheden die beheerd worden door een Vlaamse 

of lokale overheid of een beheerder van een fysiek 
leidingnet 

de beheerder van de 

wegaanhorigheid 

- wegaanhorigheden die niet beheerd worden door een 
Vlaamse of lokale overheid of een beheerder van een 
fysiek leidingnet 

het gemeentebestuur 

aanleg, heraanleg of verwijdering van een terrein (trn) 
de beheerder van het 

terrein 

bouw, verbouwing of sloping van een gebouw 

- met een vergunning 

de 

vergunningverlenende 

overheid 

bouw, verbouwing of sloping van een kunstwerk (knw)  

- kunstwerken die beheerd worden door een Vlaamse of 
lokale overheid of een beheerder van een fysiek 
leidingnet 

de beheerder van het 

kunstwerk 

- kunstwerken die niet beheerd worden door een Vlaamse 
of lokale overheid of een beheerder van een fysiek 

leidingnet 

de 

vergunningverlenende 

overheid 

aanleg, heraanleg of verwijdering van een tram-, trein- of 

metrolijn 
 

- tram-, trein- of metrolijnen die beheerd worden door een 
Vlaamse of lokale overheid of een beheerder van een 

fysiek leidingnet 

de beheerder van de 

tram-, trein- of 

metrolijn 

- tram-, trein- of metrolijnen die niet beheerd worden door 
een Vlaamse of lokale overheid of een beheerder van een 
fysiek leidingnet 

de 

vergunningverlenende 

overheid 

aanleg, heraanleg of verwijdering van een waterloop, 

waterweg of waterpartij 
 

- waterlopen, -wegen of –partijen die beheerd worden 

door een Vlaamse of lokale overheid of een beheerder 
van een fysiek leidingnet 

de beheerder van de 

waterloop, -weg of –

partij 

- waterlopen, -wegen of –partijen die niet beheerd 
worden door een Vlaamse of lokale overheid of een 

beheerder van een fysiek leidingnet 

de 

vergunningverlenende 

overheid 
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GRB-afwijking meldende instantie 

aanleg, heraanleg of verwijdering van een gracht (wgr)  

- grachten beheerd door een Vlaamse of lokale overheid 

of een beheerder van een fysiek leidingnet 

de beheerder van de 

gracht 

- grachten niet beheerd door een Vlaamse of lokale 
overheid of een beheerder van een fysiek leidingnet 

de 

vergunningverlenende 

overheid 

 

2.1.4. Hoe worden afwijkingen gemeld? 

 

GRB-afwijkingen kunnen via verschillende processen gemeld worden. Gebruikers kunnen 

vrij kiezen uit de onderstaande processen op welke manier zij GRB-afwijkingen melden. 

 

2.1.4.1. Via het GRB Melding Systeem 

Via het GRB Melding Systeem kunnen alle types GRB-afwijkingen gemeld worden.  

Gebruikers kunnen het GRB Melding Systeem aanroepen via de GRBMS 

internettoepassing of via de GRBMS service. Het systeem laat toe om GRB-afwijkingen 

online te maken of om bestanden met GRB-afwijkingen te uploaden. 

 

2.1.4.2. Door CRAB-adresbeheer (enkel voor Steden en Gemeenten) 

CRAB is de authentieke bron voor adressen in Vlaanderen. Adressen worden beheerd 

door de steden en gemeenten. Sommige activiteiten voor het beheer van adressen 

leiden automatisch tot een GRB-melding.  

Worden gemeld als GRB-afwijkingen van het type ‘bouw, verbouwing of sloping van een 

gebouw’:   

- Het schetsen van een nieuw gebouw met status “in gebruik”. 

- Het wijzigen van de status van een gebouw naar “in gebruik”. 

- Het verwijderen van een gebouw. 

Worden gemeld als GRB-afwijkingen van het type ‘aanleg, verwijdering van een weg’ of 

van het type ‘herinrichting van een weg of deel van een weg’:  

- Het schetsen van een nieuwe wegverbinding met status “in gebruik”. 

- Het wijzigen van de status van een bestaande wegverbinding naar “in gebruik”. 

- Het verwijderen van een wegverbinding. 

Worden gemeld als GRB-afwijkingen van het type ‘fout’ 

- Het wijzigen van de aard of geometrie van een gebouw. 

- Wijziging van straatnaam/straatcode, morfologie, verharding van een wegverbinding 
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- Het wijzigen van de geometrie van een wegverbinding. 

 

2.1.4.3. Via GIPOD 

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein brengt informatie over hinder op het 

openbaar domein samen in 1 databank. Heel wat van die hinder wordt veroorzaakt door 

wegenwerken die ook in het kader van de GRB-bijhouding moeten gemeld worden. 

GIPOD-gebruikers met de gepaste schrijfrechten kunnen van een GIPOD-dossier een 

GRB-afwijking melden. 

 

2.1.4.4. Door het meedelen van wijzigingen aan gebouwde eigendommen aan de administratie van de 
patrimoniumdocumentatie 

Gemeentebesturen kunnen wijzingen aan gebouwen meedelen aan het kadaster (KB van 

12 april 1966). Momenteel doen zij dit door informatie van uitgereikte bouw- en 

verkavelingsvergunningen door te geven via de URBAIN e-service. Zodra de daaruit 

volgende wijzigingen opgenomen zijn in de kadastrale plannen worden deze mutaties 

door het agentschap gedetecteerd. Dit komt overeen met de GRB-afwijkingen van het 

type ‘bouw, verbouwing of sloping van een gebouw’. 

Deze optie leidt evenwel tot een relatief late bijhouding van het GRB. Momenteel duurt 

het immers 1 à 2 jaar alvorens een uitgevoerde nieuwbouw, verbouwing of sloping van 

een gebouw in het kadastraal plan opgenomen wordt. Gemeentebesturen kunnen 

evenwel gebruik maken van het GRB Melding Systeem of van de opties van het CRAB-

beheer om wijzigingen aan gebouwen te schetsen (zie 2.1.4.2). Daardoor kan het GRB 

voor dit type van mutaties 1 tot 2 jaar sneller bijgewerkt worden. 

 

2.1.5. Wanneer moeten afwijkingen gemeld worden? 

Afwijkingen moeten binnen de 3 maanden na het vaststellen ervan gemeld worden. De 

vaststeldatum komt overeen met de datum van de beëindiging van de werken, of indien 

deze niet gekend is komt hij overeen met de datum waarop de afwijking voor het eerst 

werd vastgesteld. 

 

2.2. CONTROLE VAN DE GEMELDE AFWIJKINGEN EN FEEDBACK 

Met uitzondering van de mededelingen aan het kadaster (zie 2.1.4.4) controleert het 

agentschap alle GRB-afwijkingen binnen de maand nadat ze gemeld werden. Elke melder 

krijgt feedback op zijn melding. Gevalideerde meldingen worden opgenomen als GRB-

anomalieën in het GRB-product en ze worden in de GRB-bijhoudingsprocessen 

ingeschakeld.  

 

 


