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Karakteristiek van het risico

Hoogfrequent risico met kans op grote schade

Manifestatie van de schade:

- herstellingskosten
- opzoekingskosten
- gevolgschade: brand, instorting, lichamelijke schade…
- immateriële schade: stilstand bedrijven, productieverlies
- indirecte kost: onderbreking werf, vertraging werf
- bij betwisting: kosten dagvaarding en verdediging, RPV, interesten



Hoe beoordeelt een rechter de 
aansprakelijkheid van de AANNEMER?



Uitgangspunt : wie door zijn fout of onvoorzichtigheid
schade veroorzaakt, is verplicht de schade te vergoeden

Fout of onvoorzichtigheid
= 2 verschijningsvormen:

- normaal zorgvuldige aannemer

- overtreding (bijzondere) wet



De zorgvuldigheidsplicht kent drie deelplichten:

- informatieplicht

- lokalisatieplicht :
intellectuele lokalisatie
materiële lokalisatie

- overlegplicht : 
voor aanvang van de werken
tijdens de werken
bij problemen



In praktijk lopen de verplichtingen door elkaar.
Praktische werkwijze is meestal

Stap 1 : plannen aanvragen en raadplegen

Stap 2 : intellectuele lokalisatie

Stap 3 : overleg

Stap 4 : materiële lokalisatie

Stap 5 : het eigenlijke werk (overleg)



Aannemer moet zich informeren, d.i.:

- (Elektronisch) plannen opvragen (via KLIP of KLIM)

- Kennis geven van aanvang werken/overleg plegen

- Plannen gebruiken op werf



Wanneer plannen aanvragen?

bij het uitvoeren van grondwerken

maar ook bij iedere activiteit die impact kan hebben op 
grondoppervlak of op ondergrond en de onderliggende
installaties
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Enkel planaanvraag bij openbaar terrein?

- neen!

- altijd plannen aanvragen, zowel op openbaar terrein als
op privéterrein
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Geen planaanvraag in Vlaams Gewest bij:

- manuele grondwerken (uitz. FETRAPI en ELIA, 
elektrische kabels gasdistributieleidingen)

- overmacht

- grondeigenaars die werken uitvoeren op hun grond en 
sinds de vorige planaanvraag zijn er geen wijzigingen
aan kabels en leidingen



Hoe plannen aanvragen?

voor Vlaanderen: aanvraag via KLIP www.KLIP.be

voor Wallonië: KLIM + lijst van alle KLB’s opvragen aan gemeente

www.klim-cicc.be

voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest: KLIM of 
www.mobielbrussel.irisnet.be/news/osiris/

Voor grensoverschrijdende projecten gescheiden planaanvragen

http://www.klip.be/
http://www.klim-cicc.be/
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/news/osiris/


Termijn voor plannen aanvragen?

Planaanvraag:

Ten vroegste 40 werkdagen vóór aanvang van de werken

Werken mogen pas starten als alle informatie werd ontvangen



Wie vraagt de plannen aan?

- uitvoerder van de grondwerken

- onderaannemer?

- deelgenoot van tijdelijke handelsvennootschap?



Geldigheidsduur van de plannen?

- 6 maanden

- tenzij kortere geldigheidsduur bepaald in begeleidende
informatie gegeven door KLB 



Plannen aanwezig op de werf en gebruik
ervan?
- plannen moeten aanwezig zijn op de werf en ter beschikking van 
de uitvoerders

- papier?

- quid gebruik van tablet? 
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Overleg plegen

Pijpleidingen:   8 dagen op voorhand schriftelijk per aangetekend schrijven
de KLB op de hoogte stellen van de uitvoeringsplannen en methodes. (KB 
van 21 sept 1988)
Elektriciteitsleidingen: op voorhand daadwerkelijk overleg met de KLB 
(AREI art. 192.02).
Ook de voorafgaande materiële lokalisatie van de leidingen is imperatief en 
duldt geen uitzondering.
Gasdistributieleidingen: 48 uur op voorhand via aangetekend schrijven of 
andere methode (KB 28 juni 1971 art 51) + op voorhand overleg plegen.
Vele wetten verplichten de aannemer op voorhand overleg te plegen.  
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MATERIELE LOKALISATIE                      
Peilen: doel?

Plannen = hulp om te weten welke leidingen er aanwezig zijn in 
het werkgebied en dienen om materiële lokalisatie mogelijk te 
maken

Plannen moeten een betrekkelijk juist beeld van de situatie 
geven

Noodzaak om proefsleuven maken om werkelijke ligging van de 
leiding te bepalen



MATERIELE LOKALISATIE                      
Peilen: wanneer?
Peilen is verplicht:

- Als de plannen de aanwezigheid van leidingen/kabels in de werkzone
vermelden

- bij uitwendige tekens van ondergrondse installaties 



MATERIELE LOKALISATIE                      
Peilen: hoe?

Peilen is ALLEEN MANUEEL toegelaten !



MATERIELE LOKALISATIE                      
Peilen: hoe?

Afstanden zijn indicatief!

Wat indien men de leidingen niet vindt? De leidingen moeten materieel 
gelokaliseerd worden! Maar doe beroep op KLB en pleeg overleg

Proefsleuven rond pijpleidingen: KLB steeds aanwezig + verslag

Huisaansluitingen?
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HET EIGENLIJKE WERK
Verkeer

Het verkeer boven de ingegraven installaties moet met de nodige voorzichtigheid 
gebeuren - Extra aandacht bij weggenomen wegdek of verlaging terrein

Nooit zwaar rollend materiaal laten rijden boven water- en gasinstallaties zonder 
vooraf toereikende voorzieningen ter versterkingen  (rijplaten of azobé
draglineschotten…). Idem bij elke zeer zware en geconcentreerde belasting

Werfverkeer zonder abnormale trillingen of schokken in de ondergrond te 
veroorzaken



HET EIGENLIJKE WERK
Blootleggen
Nadat de ondergrondse installatie door peiling gevonden is, wordt ze 
blootgelegd

Botst u op een niet-geïdentificeerd obstakel : pleeg overleg met de aanwezige 
KLB’s

Quid weesleidingen?



Doorknippen van kabels en (wees)leidingen

 Veiligheid!

 Intrekken/wijzigen verklaring door ‘toelatinggever’. Quid bewijs
toelating?

 Kan men toelating geven voor leiding die u niet toebehoort?

 Afwezigheid registratie KLIP excuus?

 Verzekeraar: opzettelijk veroorzaakt schadegeval?

 Contractuele vrijwaring voor schade als gevolg van de werken?



Wat bepaalt uw verzekeringscontract?
Verzekerde bedragen (LS/MS/IS) en eigen risico? Gewone kabels en 
optische vezelkabels?

Na Levering noodzakelijk/nuttig?

Beperkende voorwaarden voor tussenkomst van verzekeraar? 
- Planopvraag? Elektronisch? Schriftelijk? Bewijs van planaanvraag? 
Plannen op de werf aanwezig? Onder welke vorm?
- Peilingen? 
- Dringende werken?
- Hogere franchise? Geen tussenkomst?

Opsporingskosten





Quid met eigen aansprakelijkheid  
bij ongeval?

Strafrechtelijke aansprakelijkheid

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid



Strafrechtelijke aansprakelijkheid

=  strafrechtelijke veroordeling voor niet respecteren van 
strafrechtelijk gesanctioneerde gedragingen bijvoorbeeld 
codex op welzijn, onopzettelijke slagen en 
verwondingen….

Altijd mogelijk ook indien perfect geldig verzekerd

Geen strafrechtelijke immuniteit!



Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

= buitencontractuele aansprakelijkheid

= kan u worden aangesproken voor schadevergoeding 
door slachtoffer, rechthebbenden, verzekeraar, 
mutualiteit…?

= is er context van arbeidovereenkomst tussen slachtoffer 
en ‘verantwoordelijke’ van ongeval? Gaat het om een 
arbeidsongeval voor slachtoffer?



Bedrijf A

werkgever/aansteller

arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst

werknemer/aangestelde aangestelde

Derde = iedereen die niet behoort tot bedrijf A



Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
werkgever, lasthebbers en aangestelden

slechts in bepaalde gevallen kan werkgever, zijn
aangestelde of lasthebber burgerrechtelijk worden
aangesproken

= burgerrechtelijke immuniteit voor alle andere
situaties!



Bedrijf A

werkgever/aansteller

arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst

werknemer/aangestelde aangestelde

Derde = iedereen die niet behoort tot bedrijf A



Werkgever is burgerrechtelijk aansprakelijk bij:

- opzettelijk veroorzaakt arbeidsongeval of opzettelijk ongeval dat
arbeidsongeval tot gevolg heeft

- schade aan goederen van werknemer

- ongeval op de arbeidsweg

- verkeersongeval

- ongeval als gevolg van zwaarwichtige, en omstandig omschreven
miskenning van de veiligheidsvoorschriften



Bedrijf A

werkgever/aansteller

arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst

werknemer/aangestelde aangestelde

Derde = iedereen die niet behoort tot bedrijf A



Lasthebber of aangestelde is burgerrechtelijk
aansprakelijk bij:

- opzettelijk veroorzaakt arbeidsongeval

- ongeval op de arbeidsweg

- verkeersongeval



Bedrijf A

werkgever/aansteller

arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst

werknemer/aangestelde aangestelde

Derde = iedereen die niet behoort tot bedrijf A



Slachtoffer (of zijn rechthebbenden)  kan alle andere
personen steeds burgerrechtelijk aanspreken!

Rechthebbenden = 

(arbeidsongevallen)verzekeraar
mutualiteit
familie
verwanten
…



Indien u nog vragen heeft:

Yves Ghijsels
FEDERALE Verzekering
Stoofstraat 12
1000 BRUSSEL
Tel: 02/509.06.56
Fax: 02/509.06.05
yves.ghijsels@federale.be
www.federale.be 

mailto:yves.ghijsels@federale.be


Bedankt voor de aandacht!
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