DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN
ARMOEDEBESTRIJDING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
artikel 8 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9
december 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 4
april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een
inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest en van
het decreet van 10 november 2017 inzake maatregelen ter
verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van
diverse decreten
Principiële goedkeuring

1. INHOUDELIJK
1.1 Situering
Het Generiek Informatieportaal Openbaar Domein (GIPOD) heeft tot doel om de
informatiestromen, gerelateerd aan het proces van een geplande inname van de openbare weg in
het Vlaamse Gewest, te optimaliseren en op die manier de hinder voor de maatschappij in haar
geheel en de weggebruikers in het bijzonder te beperken.
Het GIPOD-decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over de inname van
het openbaar domein in het Vlaamse gewest (hierna: GIPOD-decreet) legt de verplichtingen i.v.m.
de registratie van een werkopdracht (artikel 8), andere geplande innames (artikel 9), een synergieinteressezone en het aanvragen en het ingeven van een synergie (artikelen 10 en 11) en omleidingen
(artikel 12) vast.
De volgende verplichtingen zijn reeds van kracht:
• sinds 1 juli 2016: de verplichte registratie van de werkopdrachten van categorie 1
• sinds 1 januari 2017: de verplichte registratie van een synergie
Om een verdere exponentiële stijging van registraties in het GIPOD-systeem op een efficiënte en
effectieve manier te behandelen, is er nood aan een optimalisering van de bedrijfsprocessen en
een betere doorstroming van informatie binnen het GIPOD-systeem.
Deze behoefte werd vertaald in een door het GIPOD-Bestuurscomité (met vertegenwoordiging van
de nutssector, de lokale besturen, het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn) op 6 juni 2018
goedgekeurde business case die de visie en strategie op het platform voor de volgende jaren
vastlegt. Het doel daarvan is:
• het doorvoeren van procesoptimalisaties en procesvereenvoudiging gerelateerd aan
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•
•

innames van het openbaar domein;
het stimuleren van hergebruik van informatie door het “vraag niet wat je weet”-principe
sterker toe te passen op de data gerelateerd aan innames op het openbaar domein;
het inzetten op verhoogde datakwaliteit voor hergebruik van informatie over geplande
innames van en hinder op het Openbaar Domein.

Deze vernieuwing is noodzakelijk om de stijging van het aantal registraties op een efficiënte en
effectieve manier af te handelen en noodzaakt daarom het uitstellen van een aantal voorziene
bijkomende verplichte registraties die volgens het huidige besluit van de Vlaamse Regering van 9
december 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling
van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest en van het
decreet van 10 november 2017 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van
elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten
(hierna: GIPOD-besluit) ingaan op 1.3.2019, tot 6 maanden na de implementatie van het vernieuwde
GIPOD-systeem (zie 1.2), i.e. tot 1.6.2021. Dit voorstel werd voorgelegd aan en goedgekeurd door
het GIPOD-Bestuurscomité op 2 oktober 2018.

1.2 Inhoud
Artikel 1 en 2 van het voorliggende voorontwerp van besluit wijzigen de inwerkingtreding sdata
die in artikel 8 en 9 van het GIPOD-besluit werden bepaald. In plaats van de huidige voorziene
datum van 1 maart 2019 zullen de volgende registraties vanaf 1 juni 2021 in het GIPOD moeten
worden doorgevoerd:
•
•

•
•

Elke werkopdracht van categorie 2 als vermeld in artikel 8 van het GIPOD-decreet, die
ernstige hinder zal veroorzaken, wordt ingegeven in het GIPOD door de initiatiefnemer of
door een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de initiatiefnemer heeft aangewezen ;
Elke werkopdracht van categorie 3 als vermeld in artikel 8 van het GIPOD-decreet waarvoor
een omleiding voor het gemotoriseerd verkeer vereist is, wordt ingegeven in het GIPOD
door de initiatiefnemer of door een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de
initiatiefnemer heeft aangewezen;
Elke omleiding als vermeld in artikel 12 van het GIPOD-decreet van 4 april 2014 wordt ofwel
door de gemeente, ofwel door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de gemeente
heeft aangewezen, ingegeven in het GIPOD;
Elke andere geplande inname als vermeld in artikel 9 van het GIPOD-decreet die ernstige
hinder zal veroorzaken, wordt, door de gemeente, of door de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die de gemeente heeft aangewezen, ingegeven in het GIPOD, tenzij de
gemeente daar onmogelijk kennis van kan hebben.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Het advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 19 november 2018. De Inspectie van
Financiën verleent een gunstig advies mits de datums in artikel 1 en artikel 2 van het ontwerpbesluit
op elkaar worden afgestemd.
De Inspectie van Financiën adviseert dat het voorstel de ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse
overheid niet beïnvloedt. Met toepassing van artikel 6, §5, van het besluit van de Vlaamse Regering
van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en –opmaak is voor dit dossier
het gemotiveerd akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, niet vereist.
De data zijn op elkaar afgestemd: alle bepalingen die op 1 maart 2019 inwerking zouden treden,
zullen zonder onderscheid op 1 juni 2021 in werking treden.
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3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
a) Personeel: voorliggend ontwerp noodzaakt geen bijkomende inzet van het in dienst zijnde
personeel van de lokale besturen noch de werving van bijkomend personeel.
b) Werkingsuitgaven: voorliggend ontwerp heeft geen weerslag op de lopende uitgaven van de lokale
besturen.
c) Investeringen en schuld: de uitvoering van voorliggend ontwerp veroorzaakt geen bijkomende
investeringen voor de lokale besturen.
d) Ontvangsten: in uitvoering van voorliggend ontwerp worden geen bijkomende financiële middelen
aan de lokale besturen ter beschikking gesteld.
e) Conclusie: voorliggend ontwerp heeft geen weerslag op het personeel, de werkingsuitgaven,
investeringen, schuld en ontvangsten van de lokale besturen en kan bijgevolg opgevangen worden
door het reeds in dienst zijnde personeel of binnen de reguliere middelen van de lokale besturen.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het ontwerp heeft geen weerslag op het personeelsbestand of de personeelsbudgetten.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
1 Het ontwerp werd aangepast aan het taalkundig advies nr. 2018/486 van 8 november 2018.
2 Het ontwerp valt buiten het toepassingsgebied van de RIA (louter wijziging van datum
inwerkingtreding).
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6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1° haar principiële goedkeuring te hechten aan het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
tot wijziging van artikel 8 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016
houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie
over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest en van het decreet van 10
november 2017 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten;
2° de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding te gelasten om over het onder punt 1° vermelde voorontwerp van besluit het
advies in te winnen van de van de Raad van State, binnen een termijn van 30 dagen, met toepassing
van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding

Liesbeth HOMANS
Bijlagen:
voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 en 9 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016 houdende de uitvoering van het
decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het
openbaar domein in het Vlaamse Gewest en van het decreet van 10 november 2017 inzake
maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten
advies Inspectie van Financiën
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