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Procesverloop Aquafin dossiers in 53 stappen 
 

1. Jaarlijkse opvolging rollend budget van Aquafin: over welke dossiers gaat het? Wat moet wanneer 

klaar zijn in de administratieve procedure? Wie levert wat aan wie? Tijdlijnen uitzetten is geen 

overbodige luxe. Risicoanalyse en haalbaarheidscheck met financieel beheerder (o.a. leenlast). 

2. Jaarlijkse opvolging van het mobiliteitsplan: wat doen we wanneer, hoe ziet de tijdslijn eruit? 

Relevante taken opnemen in de jaarplanning.  

3. Projectmanager aanstellen en projectmanagement opstarten. 

4. Aanstellen ontwerper voor het zelf te dragen deel via een gewone procedure: publieke aanbesteding 

met visum. Nodig: principebeslissing college + beslissing bestektekst (CBS + GR).  

5. Fietsfonds? Module? Fietsfonds: dossier kort per mail aanmelden bij de provincie en de overige GBC-

leden. Modules: mobiliteitsbegeleider vragen om modules op te maken. 

6. Al dan niet: CBS beslissing tot agendering modules op de GR (en dus ook principebeslissing). 

7. Al dan niet: goedkeuring modules (en dus ook principebeslisssing) door de GR. 

8. Indien nodig: bevestiging van de samenstelling van de GBC + goedkeuring huishoudelijk regelement 

door CBS en GR, te bevestigen door de GBC bij haar eerstvolgende bijeenkomst. 

9. Bestek voor het aanstellen van een studiebureau op de GR agenderen: ontwerp wegenis + opmaak 

start- en projectnota + overlegvergaderingen + GBC’s + verslagen + RMC. 

10. Start openbare aanbesteding + aanstellen studiebureau door CBS. 

11. Aanvangsbevel geven aan het studiebureau. 

12. Startnota maken en intern bespreken. Aanpassingen laten doorvoeren door het studiebureau. 

13. Startnota in de GBC bespreken. Dit kan meerdere zittingen vergen. 

14. Startnota goedkeuren op de GR. 

15. Startnota agenderen voor de eerstvolgende RMC. 

16. Verslag van RMC: heeft iedereen het verslag? Indien gunstig advies: ga naar stap 17. Indien ongunstig 

advies: ga naar stap 12. 

17. Budgetten beginnen voorzien. De kostenraming is nog rudimentair, deze zal later (6 maand tot een 

jaar) bijgesteld worden. 

18. Zelf aanvangsbevel voor de projectnota geven. Afspraken rond planning en timing maken. 

19. Projectnota intern bespreken. 

20. Projectnota op de GBC bespreken tot er consensus is over het project. Indien er geen consensus is, 

nieuwe vergadering beleggen. Houd rekening met schriftelijke bijkomende opmerkingen. 

OPMERKING: als het quorum van de GBC niet gehaald wordt: contact opnemen met 

mobiliteitsbegeleider en vragen of een schriftelijke ronde volstaat, danwel dat er een nieuwe 

vergadering nodig is. 

21. Projectnota door de GR laten goedkeuren. 

22. Projectnota op de eerstvolgend RMC agenderen. 

23. Principiële indiening van het fietsfondsdossier bij de provincie. 



24. Beslissing tot samenvoeging der werken met Aquafin laten nemen door CBS en de GR. Beslissing tot 

uitbreiding van de taken van de veiligheidscoördinator van Aquafin met het eigen deel van de 

gemeente (zowel het ontwerp als de uitvoering). 

25. Samenwerkingsovereenkomst met Aquafin ondertekenen na beslissing door de GR. 

26. Samenwerkingsovereenkomst tussen studiebureaus opmaken voor uitvoering der werken: soort 

‘afsprakennota’. Ter kennisgeving minstens naar CBS. Eveneens: kennisgeving versturen aan de 

veiligheidscoördinator van Aquafin dat de opdracht uitgebreid wordt met het gemeentelijk aandeel. 

27. Controle van het gehele ontwerp (Aquafin + eigen deel) door de veiligheidscoördinator. 

28. Raming der werken ter goedkeuring aan de GR voorleggen. Budgetten vastleggen. 

29. Ontwerp van onteigening opmaken. 

30. Ontwerp van onteigening naar de GR. Verwervingsplan opstellen inclusief raming en visum aanvragen. 

31. Bestek en meetstaat door de GR laten goedkeuren. Vergeet niet visum te vragen.  

32. Indien van toepassing: eerste betaalschijf subsidie aanvragen. 

33. Check of alles juist loopt. Organiseer een overlegvergadering met alle partijen. Klopt de timing nog? 

Wordt er onteigend of in der minne verworven? Wie verwerft welk grondstuk? Hoe kunnen de 

parallelle procedures voor onteigening en verwerving in der minne op elkaar afgestemd worden? 

34. Aanbesteding der werken door Aquafin (ook voor het gemeentelijk aandeel). 

35. Aanbestedingsverslag laten goedkeuren: minstens door CBS (indien gemachtigd in stap 24), anders 

door de GR. 

36. Gunning der werken door Aquafin. 

37. Goedkeuring van het gunningsverslag van Aquafin + goedkeuring geven voor aanvang der werken 

(aanvangsbevel delegeren naar Aquafin). Goedkeuring aan Aquafin overmaken. 

38. Heldere afspraken maken rond communicatie en werftoezicht.  

39. Gezamenlijk de uitvoeringsstaten nakijken, ook op het terrein. Staten laten goedkeuren door CBS. 

40. Structureel overleg met de partijen tijdens de werken. 

41. Voortgangsrapportage voor CBS. 

42. Klachten en fouten beheren. 

43. Pre-opleveringsdossier: oplijsten wat er nog moet gebeuren tijdens de laatste maand, om voorlopige 

oplevering mogelijk te maken. 

44. Voorlopige oplevering. 

45. PV van voorlopige oplevering: minstens agenderen op CBS, agenderen op de GR is beter, zeker bij 

problemen. 

46. PV van voorlopige oplevering opvolgen (dus niet: wachten tot definitieve oplevering maar zelf contact 

opnemen met de aannemer). Streven naar oplossen binnen de maand.  

47. Definitieve oplevering. 

48. PV van definitieve oplevering minstens agenderen op CBS, de GR is beter.  

49. Archiveren van alle stukken op de correcte wijze, dus ook: wieden van alle onnodige stukken. 

Archiveer zowel op papier als digitaal. 

50. Eindcommunicatie naar de burgers. 

51. Receptie regelen voor omwonenden.  

52. Ga na wat er fout gelopen is tijdens de werken, en neem de nodige stappen om dit recht te zetten of 

op te lossen (bv. foutieve inname van grond tijdens de werken, ontbrekende verkeersborden, 

achtergelaten grond en/of materiaal, …). 

53. Uitbetaling subsidiedossiers (zowel fietsfonds als modules): tweede schijf aanvragen. 


