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1 U BENT AANBESTEDER BOUW EN INFRASTRUCTUUR 

U bent aanbesteder voor de bouw- en (eventueel) de infrastructuurwerken, de werken aan de 
nutsleidingen en de archeologiewerken. 

1.1 ALGEMEEN 

U stelt een veiligheidscoördinator – ontwerp en een veiligheidscoördinator - verwezenlijking aan via de 
wetgeving overheidsopdrachten. De VMSW biedt de modelcontracten C_COV1_SHM_2021_Ontwerp en 
C_COV1_SHM_2021_Verwezenlijking en modelofferteformulieren O_COV1_SHM_2021_Ontwerp en 
O_COV1_SHM_2021_Verwezenlijking facultatief aan. 
 
Realiseert u gesubsidieerde bouwwerken en/of archeologiewerken voor sociale huurwoningen? Dan 
financiert de VMSW de studiekosten die beperkt zijn tot 10% van de kostprijs van de werken via FS3. 
 
Realiseert u gesubsidieerde infrastructuurwerken, werken aan de nutsleidingen en/of archeologiewerken? 
Dan subsidieert de VMSW de algemene kosten die forfaitair vastgesteld zijn op 10% van de kostprijs van de 
gesubsidieerde werken via SSI. 
 
De kosten van de veiligheidscoördinatie maken deel uit van de studiekosten en/of de algemene kosten. 
 

1.2 WERKWIJZE 

1.2.1 Veiligheidscoördinatie voor bouwwerken en/of archeologiewerken 

U bezorgt de factuur van de veiligheidscoördinator via een elektronische betalingsaanvraag aan de VMSW. 
De dossierbeheerder van de dienst projecten onderzoekt de betalingsaanvraag en keurt de 
betalingsaanvraag goed of af. Vervolgens betaalt de dienst thesaurie en financiering woonactoren de 
goedgekeurde betalingsaanvraag uit aan de veiligheidscoördinator via FS3. Is het subsidieplafond van 10% 
bereikt, dan kan u een marktconforme lening krijgen of kan u kiezen om te betalen via de rekening-courant 
van uw maatschappij. 
 

1.2.2 Veiligheidscoördinatie voor infrastructuurwerken en/of archeologiewerken en/of 
werken aan de nutsleidingen 

U bezorgt de factuur van de veiligheidscoördinator via een elektronische betalingsaanvraag aan de VMSW. 
Vervolgens betaalt de dienst thesaurie en financiering woonactoren de betalingsaanvraag uit aan de 
veiligheidscoördinator via de rekening-courant van uw maatschappij. U kunt een marktconforme lening 
krijgen. 
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Voor de uitbetaling van de subsidie van de werken bezorgt u de bewijsstukken aan 
subsidie.infrastructuur@vmsw.be. De VMSW verhoogt de subsidie forfaitair met 10% voor de algemene 
kosten waarin de subsidie voor de veiligheidscoördinatie vervat zit.  De dienst thesaurie en financiering 
woonactoren stort de subsidie op de rekening-courant van uw maatschappij.  

2 U BENT AANBESTEDER VOOR BOUW, DE VMSW VOOR 
INFRASTRUCTUUR 

U bent aanbesteder voor de bouwwerken en (eventueel) de werken aan de nutsleidingen en de 
archeologiewerken. De VMSW is aanbesteder voor de infrastructuurwerken en (eventueel) de 
archeologiewerken 
 
We stellen samen een veiligheidscoördinator – ontwerp en een veiligheidscoördinator – verwezenlijking  
aan via de modelcontracten C_COV2_SHM_VMSW_2021_Ontwerp en 
C_COV2_SHM_VMSW_2021_Verwezenlijking  en  de modelofferteformulieren 
O_COV2_SHM_VMSW_2021_Ontwerp en O_COV2_SHM_VMSW_2021_Verwezenlijking . 
U doet de aanstelling voor de veiligheidscoördinator – ontwerp gelijktijdig met de aanstelling van de 
ontwerper bouw van het project.  
 
U nodigt deelnemers uit om een offerte in te dienen voor de veiligheidscoördinatie, waarbij u rekening 
houdt met de wetgeving overheidsopdrachten. 
 
Daarna onderzoekt u de offertes en maakt u een gemotiveerde gunningsbeslissing op. U bezorgt het 
voorgestelde contract, het voorgestelde offerteformulier en de gemotiveerde gunningsbeslissing op het 
provinciale e-mailadres. 
 

− Antwerpen: infra.admin.ant@vmsw.be 
− Limburg: infra.admin.lim@vmsw.be 
− Oost-Vlaanderen: infra.admin.ovl@vmsw.be 
− Vlaams-Brabant: infra.admin.vbr@vmsw.be 
− West-Vlaanderen: infra.admin.wvl@vmsw.be 
 

De VMSW kijkt de gunningsprocedure na, tekent het offerteformulier en het contract en bezorgt de 
documenten digitaal terug. 
 
Ten slotte sluit u de opdracht met de veiligheidscoördinator en bezorgt de VMSW een kopie van de 
sluitingsbrief via e-mail op het provinciaal mailadres. 
 
Iedere partij blijft verantwoordelijk voor de veiligheidscoördinatie van zijn werken en betaalt zijn deel in 
het ereloon rechtstreeks aan de veiligheidscoördinator. 

mailto:infra.admin.ant@vmsw.be
mailto:infra.admin.lim@vmsw.be
mailto:infra.admin.ovl@vmsw.be
mailto:infra.admin.vbr@vmsw.be
mailto:infra.admin.wvl@vmsw.be
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2.1 ALGEMEEN 

Realiseert u gesubsidieerde bouwwerken en/of archeologiewerken voor sociale huurwoningen? Dan 
financiert de VMSW de studiekosten die beperkt zijn tot 10% van de kostprijs van de werken via FS3. 
 
Realiseert u gesubsidieerde werken aan de nutsleidingen? Dan subsidieert de VMSW de algemene kosten 
die forfaitair vastgesteld zijn op 10% van de kostprijs van de gesubsidieerde werken via SSI. 
 
De kosten van de veiligheidscoördinatie maken deel uit van de studiekosten en/of de algemene kosten. 
 
Voor de infrastructuurwerken en/of de archeologiewerken met de VMSW als aanbesteder betaalt iedere 
partij zijn deel in het ereloon rechtstreeks aan de veiligheidscoördinator. 
 

2.2 WERKWIJZE 

2.2.1 Veiligheidscoördinatie voor bouwwerken en/of archeologiewerken 

U bezorgt de factuur van de veiligheidscoördinator via een elektronische betalingsaanvraag aan de VMSW. 
De dossierbeheerder van de dienst projecten onderzoekt de betalingsaanvraag en keurt de 
betalingsaanvraag goed of af.  
 
Vervolgens betaalt de dienst thesaurie en financiering woonactoren de goedgekeurde betalingsaanvraag 
uit aan de veiligheidscoördinator via FS3. Is het subsidieplafond van 10% bereikt, dan kan u een 
marktconforme lening krijgen of kunt u kiezen om te betalen via de rekening-courant van uw maatschappij. 
 

2.2.2 Veiligheidscoördinatie voor werken aan de nutsleidingen  

U bezorgt de factuur van de veiligheidscoördinator via een elektronische betalingsaanvraag aan de VMSW. 
Vervolgens betaalt de dienst thesaurie en financiering woonactoren de betalingsaanvraag uit aan de 
veiligheidscoördinator via de rekening-courant van uw maatschappij. 
 
Voor de uitbetaling van de subsidie van de werken bezorgt u de bewijsstukken aan 
subsidie.infrastructuur@vmsw.be. De VMSW verhoogt de subsidie forfaitair met 10% voor de algemene 
kosten waarin de subsidie voor de veiligheidscoördinatie vervat zit. De dienst thesaurie en financiering 
woonactoren stort de subsidie op de rekening-courant van uw maatschappij.  
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2.2.3 Veiligheidscoördinatie voor niet ten lastegenomen infrastructuurwerken  

U bezorgt de factuur van de veiligheidscoördinator via een elektronische betalingsaanvraag aan de VMSW.  
 
Vervolgens betaalt de dienst thesaurie en financiering woonactoren de goedgekeurde betalingsaanvraag 
uit aan de veiligheidscoördinator via de rekening-courant van uw maatschappij. U kunt ook kiezen voor 
een marktconforme lening. 
 

2.2.4 Veiligheidscoördinatie voor ten laste genomen infrastructuurwerken 

De VMSW betaalt haar aandeel veiligheidscoördinatie in de infrastructuurwerken rechtstreeks aan de 
veiligheidscoördinator via SSI. 
 

 

 


