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21 SEPTEMBER 1988. - Koninklijk besluit 
betreffende de voorschriften en de verplichtingen 
van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van 
werken in de nabijheid van installaties van vervoer 
van gasachtige en andere produkten door middel 
van leidingen. (Belgisch Staatsblad 8 oktober 1988) 
Gewijzigd door :  
KB van 18 januari 2006 – BS van 31 januari 2006  
 
21 SEPTEMBER 1988. - Koninklijk besluit betreffende de voorschriften en de verplichtingen van 
raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van 
gasachtige en andere produkten door middel van leidingen. (Belgisch Staatsblad 8 oktober 
1988)...............................................................................................................................1  

HOOFDSTUK I. - Begripsbepalingen..........................................2  
HOOFDSTUK II. - Uitvoering van werken in een beschermde zone in het 
algemeen.........................................................................3  
HOOFDSTUK III. - Uitvoering van werken door uitbaters van ondergrondse 
bouwwerken van openbaar nut.............................6  

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
produkten en andere door middel van leidingen, inzonderheid op artikel 16, 
eerste lid, 8°, gewijzigd door de wet van 28 juli 1987;  
Overwegende dat de bepalingen opgenomen in artikel 2, 2°, alsook in de 
hoofdstukken III, IV, V, VI en VII van de voormelde wet van 12 april 1965, 
werden uitgebreid door het koninklijk besluit van 15 juni 1967 tot het 
vervoer door middel van leidingen van vloeibare en/of vloeibaar gemaakte 
koolwaterstoffen andere dan deze beoogd door artikel 1, littera a, van deze 
wet, door het koninklijk besluit van 15 juni 1967 tot dit van pekel, 
natronloog en afvalvloeistoffen en door het koninklijk besluit van 14 maart 
1969 tot dit van zuurstof in gasvormige toestand;  
Overwegende dat de bepalingen van de artikelen 3, tweede lid, 6 tot en met 
13, 15, eerste lid, 16 en 21 van de voormelde wet van 12 april 1965 door 
het koninklijk besluit van 19 februari 1971 van toepassing werden verklaard 
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op het vervoer van nijverheidsafvalwaters door middel van collectoren langs 
het Albertkanaal;  
Overwegende dat de uitbaters van ondergrondse installaties van openbaar 
nut een bijzondere kennis bezitten van de ondergrond, en dat zij veelvuldig 
en snel moeten kunnen tussenkomen;  
Gelet op het advies van de Raad van State;  
Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister, Minister van Economische 
Zaken en het Plan en van Onze Staatssecretaris voor Energie,  

HOOFDSTUK I. - Begripsbepalingen. 
Artikel 1.  
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :  
1° werken : alle werken die onder, op of boven openbaar domein of 
particuliere eigendommen worden uitgevoerd en vervoerinstallaties door 
middel van leidingen kunnen schaden, zoals het bouwen, het afbreken, het 
aanleggen van draineerbuizen, het ploegen, uitgraven of uitvoeren van 
grondwerk op een diepte van meer dan vijftig centimeter, het aanaarden, het 
boren, het persen, het inheien van palen of schuttingsplanken, het 
opstapelen op de grond van zware voorwerpen, het wijzigen van het 
grondprofiel, het aanplanten van diepwortelende planten, mijn-, graverij- of 
groefwerken, het verkeer met zware werktuigen buiten de hiervoor 
aangelegde wegen, het gebruik van springstoffen;  
2° bouwheer : elke natuurlijke of rechtspersoon die beslist werken te 
verwezenlijken, die het ontwerp ervan al dan niet bestudeert of doet 
bestuderen en de uitvoering ervan al dan niet aan een aannemer 
toevertrouwt;  
3° ontwerper : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon belast met de 
studie van de uit te voeren werken en het opstellen van een ontwerp;  
4° aannemer : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die werken uitvoert, 
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van een bouwheer doch 
buiten een arbeidsovereenkomst;  
5° vervoerder : de houder van een vergunning of toelating voor het vervoer 
van gasachtige en andere produkten door middel van leidingen waarop de 
wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en 
andere door middel van leidingen toepasselijk is of van toepassing is 
gemaakt;  
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6° vervoerinstallaties door middel van leidingen : de leidingen, 
opslagmiddelen, gebouwen, machines en in het algemeen alle bouwwerken 
en toestellen die nodig zijn voor het vervoer door middel van leidingen van 
een gasachtig of ander produkt waarop de wet van 12 april 1965 toepasselijk 
is of van toepassing is gemaakt;  
7° beschermde zone : de zone die de vervoerinstallaties door middel van 
leidingen inkadert op 15 meter aan weerszijden van hun inplanting, in 
voorkomend geval uitgebreid tot de zone waar de uitvoering van werken de 
stabiliteit van de voormelde zone kan schaden;  
8° uitbater van ondergrondse bouwwerken van openbaar nut : de uitbater 
van ondergrondse bouwwerken aangewend als openbare nutsvoorzieningen, 
die regelmatige en veelvuldige ingrepen vergen, te weten de netten van de 
Regie voor Telegrafie en Telefonie, de netten van de distributiediensten van 
water, elektriciteit, gas, stoom, warmte en warmwater, de netten van 
stadsverwarming, de netten van teledistributie en telecommunicatie, en de 
netten voor vervoer van elektriciteit door middel van ondergrondse kabels.  
9° : « Centraal meldpunt » : de internettoepassing die als doel heeft 
iedereen die werken plant de mogelijkheid te geven zich te informeren over 
de aanwezigheid van vervoersinstallaties in de nabijheid van de bedoelde 
werken; deze toepassing mag enkel worden geëxploiteerd door 
rechtspersonen die hiervoor zijn aangesteld door de minister bevoegd voor 
energie.  

HOOFDSTUK II. - Uitvoering van werken in een 
beschermde zone in het algemeen. 
Art. 2.  
§ 1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing wanneer de 
bouwheer niet erkend is als uitbater van ondergrondse bouwwerken van 
openbaar nut.  
§ 2. Vanaf het ontwerpen van werken dient de bouwheer of, in zijn naam, de 
ontwerper, inlichtingen in te winnen, ten einde te weten of de ontworpen 
werken zich in een beschermde zone bevinden. Daartoe richt hij zich ofwel 
tot de gemeente waar de werken zullen worden uitgevoerd ofwel raadpleegt 
hij het centrale meldpunt om te weten of de geplande werken zich in een 
beschermde zone bevinden; Binnen acht werkdagen vanaf het verzoek om 
informatie, licht de gemeente de verzoeker in over de aanwezigheid op haar 
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grondgebied van vervoerinstallaties door middel van leidingen en deelt hem, 
in voorkomend geval, de namen van de betrokken vervoerders mede.  
De bouwheer of, namens deze, de ontwerper verwittigt onmiddellijk de 
vervoerders van de aard en de plaats van de ontworpen werken. Het centrale 
meldpunt biedt hun ook de mogelijkheid de vervoerders te informeren over 
de aard en de plaats van de ontworpen werken door de verzending van een 
kennisgeving in de vorm van een elektronisch bericht. Binnen vijftien 
werkdagen vanaf de ontvangst van dat bericht, geven de vervoerders de 
nuttige beschikbare informatie over de bestaande vervoerinstallaties door 
middel van leidingen, waaronder de situatieplannen van de bestaande en, in 
voorkomend geval, van de in ontwerp zijnde vervoerinstallaties door middel 
van leidingen.  
Na, ontvangst van die inlichtingen pleegt de bouwheer of, namens deze, de 
ontwerper met de vervoerders overleg over de omvang van de beschermde 
zone en over de maatregelen die moeten worden genomen ter beveiliging en 
instandhouding van de vervoerinstallaties. Bij dit overleg wordt nagegaan 
welke algemene en gebeurlijk bijzondere richtlijnen eigen aan iedere 
vervoerinstallatie door middel van leidingen bij het uitvoeren van werken in 
hun nabijheid moeten worden nageleefd, alsook de methoden van 
plaatsbepaling die vereist zijn in het geval van de ontworpen werken.  
De bouwheer of, namens deze, de ontwerper deelt aan de aannemer de 
ingewonnen inlichtingen en de te nemen maatregelen mede.  
Art. 3.  
Vooraleer met de uitvoering der werken te beginnen, gaat de aannemer na 
of de met toepassing van artikel 2 ontvangen inlichtingen overeenstemmen 
met de bestaande toestand, vervolledigt ze desnoods en werkt ze bij. Ofwel 
doet hij navraag bij de betrokken gemeente over de aanwezigheid van 
nieuwe vervoersinstallaties door middel van leidingen en over aangebrachte 
wijzigingen ofwel raadpleegt hij het centrale meldpunt om navraag te doen 
over de aanwezigheid van nieuwe vervoerinstallaties door middel van 
leidingen en over aangebrachte wijzigingen. De gemeente antwoordt binnen 
acht werkdagen vanaf de ontvangst van het verzoek, en deelt, in 
voorkomend geval, de naam mede van de vervoerders die op haar 
grondgebied nieuwe vervoerinstallaties door middel van leidingen hebben 
aangebracht of bestaande hebben gewijzigd.  
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De aannemer laat de vervoerders onmiddellijk de plaats en de aard van de 
uit te voeren werken weten. Het centrale meldpunt biedt hun ook de 
mogelijkheid de vervoerders te informeren over de aard en de plaats van de 
ontworpen werken door de verzending van een kennisgeving in de vorm van 
een elektronisch bericht. Binnen vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van 
de kennisgeving, delen dezen de nuttige beschikbare inlichtingen mede over 
het bestaan en de ligging van de vervoerinstallaties, met inbegrip van de 
nieuwe of de gewijzigde installaties, en stellen hem in kennis van de 
algemene veiligheidsmaatregelen die moeten nageleefd worden.  
Na ontvangst van die gegevens pleegt de aannemer overleg met de 
vervoerders en voorziet in de beschermde zone de bijkomende maatregelen 
die moeten genomen worden ten einde de veiligheid en de goede 
instandhouding van de vervoerinstallaties te verzekeren.  
Art. 4.  
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 en 3, kan tot de uitvoering van 
werken in een beschermde zone niet worden overgegaan dan nadat de 
aannemer, minstens acht werkdagen vóór de aanvang der werken, bij een 
ter post aangetekende brief aan de betrokken vervoerders het programma 
en de aard van de werken, de in kaart gebrachte aanwijzing van de plaats 
der werken, de uitvoeringsmiddelen en de uitvoeringsplannen heeft 
meegedeeld.  
De werken mogen door de aannemer slechts uitgevoerd worden nadat hij 
door peilingen de ligging van de vervoerinstallaties door middel van leidingen 
op de plaats van de uit te voeren werken heeft bepaald en alle maatregelen 
ter beveiliging en instandhouding van die vervoerinstallaties heeft genomen.  
Art. 5.  
Herstellingswerken die spoed eisen mogen in een beschermde zone 
onmiddellijk worden aangevat, mits de aannemer (of de bouwheer) de 
betrokken gemeente en vervoerders telefonisch, per telex of evenwaardig 
middel ervan in kennis stelt. Deze kennisgeving wordt binnen vierentwintig 
uur met een ter post aangetekende brief bevestigd.  
Gedurende deze werken dient de bouwheer of zijn aannemer niettemin al de 
passende maatregelen te treffen ten einde de veiligheid en de goede 
instandhouding van de vervoerinstallaties door middel van leidingen te 
verzekeren.  
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HOOFDSTUK III. - Uitvoering van werken door uitbaters 
van ondergrondse bouwwerken van openbaar nut. 
Art. 6.  
§ 1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing wanneer de 
bouwheer een uitbater van ondergrondse bouwwerken van openbaar nut is, 
zoals bepaald in artikel 1, 8°, van dit besluit, als zodanig erkend door de 
Minister die de energie in zijn bevoegdheid heeft, of door zijn afgevaardigde.  
§ 2. De bouwheer vraagt aan de vervoerders de mededeling van de 
algemene plannen op schaal 1/10 000e van de vervoerinstallaties door 
middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten die hij aanwijst, 
omwille dat hij er gebeurlijk werken moet uitvoeren. De vervoerders delen 
deze plannen mee ten laatste vijftien werkdagen na de ontvangst van het 
verzoek.  
Elke wijziging aan die plannen, bij aanpassing van de vervoerinstallaties, 
wordt binnen korte tijd aan de bouwheer meegedeeld.  
De bouwheer deelt aan de aannemer de voormelde algemene plannen nuttig 
voor de uitvoering der werken mee en wijst hem op de verplichtingen 
opgelegd door dit besluit.  
De bouwheer of de aannemer stelt de vervoerder, ten minste vijftien 
werkdagen vóór de aanvang der werken, bij een ter post aangetekende brief 
in kennis van de aard en de plaats van de in een beschermde zone uit te 
voeren werken.  
Binnen vijftien werkdagen vanaf de datum van verzending van de in het 
vorige lid bedoelde aangetekende brief, verstrekt de vervoerder aan de 
bouwheer en aan de aannemer, bij een ter post aangetekende brief, 
bijkomende inlichtingen omtrent de vervoerinstallaties en de omvang van de 
beschermde zone. Inlichtingen kunnen eveneens op het terrein van de 
werken verstrekt worden.  
De bouwheer of de aannemer verwittigt de vervoerder, ten minste acht 
werkdagen vooraf, van de datum van aanvang der werken.  
De werken mogen door de bouwheer of de aannemer in de beschermde zone 
slechts worden aangevat nadat een van hen door  
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peilingen de ligging van de vervoerinstallaties op de eigenlijke plaats van de 
uit te voeren werken heeft bepaald en deze alle passende maatregelen ter 
beveiliging en instandhouding van de vervoerinstallaties heeft genomen.  
§ 3. Herstellingswerken die spoed eisen en kleine werken mogen in een 
beschermde zone onmiddellijk worden aangevat, mits de bouwheer of de 
aannemer de vervoerders in de kortst mogelijke tijd ervan in kennis stelt. 
Die kennisgeving moet binnen acht dagen door de bouwheer schriftelijk 
worden bevestigd.  
Voor de toepassing van deze paragraaf worden als kleine werken beschouwd, 
werken waarvoor, zoals die van aansluiting, onderhoud, controle, 
bescherming en opzoeking, slechts uitgravingen van geringe omvang zijn 
vereist met middelen die door hun aard of wijze van gebruik niet van aard 
zijn de veiligheid van vervoerinstallaties in gevaar te brengen.  
Art. 7.  
Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op 
die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.  
Art. 8.  
Onze Vice-Eerste Minister, Minister van Economische Zaken en het Plan en 
Onze Staatssecretaris voor Energie zijn gelast, ieder wat hem betreft, met de 
uitvoering van dit besluit.  
NB Art. 4. van het KB van 18 januari 2006 :  
Onze Minister bevoegd voor energie legt de datum vast waarop :  
1° de informatie, bedoeld in artikel 2, paragraaf 2, eerste lid en in artikel 3, 
tweede lid van het voornoemde koninklijk besluit van 21 september 1988 
enkel nog via raadpleging van het centrale meldpunt kan worden verkregen;  
2° enkel de kennisgevingen bedoeld in artikel 2, paragraaf 2, 2e lid en in 
artikel 3, derde lid van het bovengenoemde besluit van 21 september 1988 
die via het centrale meldpunt werden gestuurd, worden verwerkt.  


