
“Ons net voor het vervoer van aardgas 

in België telt 4000 km ondergrondse 

leidingen, die bovengronds door mid-

del van bakens en merkpalen zichtbaar 

worden gemaakt,” weet Koen De Vil, 

verantwoordelijke voor de dienst belast 

met de opvolging van werken derden bij 

Fluxys. “Dankzij die leidingen kunnen we de bevoorradings-

zekerheid voor gas waarborgen voor het land. De integriteit 

ervan bewaren is dus onze absolute prioriteit en we zetten 

alle menselijke en technologische middelen in om onze infra-

structuur veilig te kunnen exploiteren.”

Werken derden: het grootste risico

Fluxys spoort de kleinste beschadiging aan zijn infrastructuur op 

door middel van patrouilles, interne inspecties van de leidingen 

en verschillende spitstechnologieën. Toch zijn externe beschadi-

gingen het grootste risico voor de leidingen. Koen: “De meeste 

beschadigingen worden aangebracht bij werken uitgevoerd 

door derden in de nabijheid van onze leidingen. Ook al stellen 

we alles in het werk voor de veiligheid van onze infrastructuur, 

kunnen onze patrouilleurs niet altijd overal aanwezig zijn.  

Daarom bestaat er een wettelijke meldingsplicht van werken.”

Elk jaar verwerkt Fluxys meer dan 40.000 meldingen.  

Koen: “Als een van onze infrastructuren zich in de nabijheid van 

de aangegeven zone bevindt, dan bezorgen we de aanvrager 

alle vereiste gegevens en de na te leven voorschriften om veilig 

te werken. Drie werkdagen voor de werkelijke start van de 

werken moet de aanvrager opnieuw contact opnemen met onze 

regionale exploitatiezetel. Een van onze patrouilleurs gaat dan 

gratis ter plaatse om de veiligheidsmaatregelen te overlopen, 

de werkmethode af te spreken en de precieze ligging van de 

leiding aan te duiden. De afspraken worden dan opgenomen in 

een verslag dat beide partijen op de werf ondertekenen.  

Vanaf dan mogen de werken starten en worden ze voor de 

volledige duur van de werf door onze teams opgevolgd.”

Voortdurende sensibilisering 

Fluxys voert al vele jaren een actief sensibiliseringsbeleid 

rond veiligheid bij alle partijen die zijn betrokken bij werken in 

de nabijheid van zijn infrastructuur. Koen: “Het is een voort-

durend proces, want elk jaar merken onze patrouilleurs nog 

vele honderden niet-gemelde werken op in de nabijheid van 

onze leidingen. Die niet-gemelde werken moeten we regel-

matig doorgeven aan de bevoegde instanties, die dan kunnen 

beslissen over eventuele sancties. Om het niet zo ver te laten 

komen, voeren we specifieke campagnes gericht op bepaalde 

doelgroepen, zoals aannemers en bouwheren. Vorig jaar heb-

ben we al verschillende bouwheren en nutsbedrijven ontmoet. 

We geven altijd dezelfde boodschap: schade aan leidingen 

voorkomen is niet de opdracht van Fluxys alleen, maar van 

iedereen.”

Wist u dat?  In België zijn werken in de nabijheid van de leidingen het grootste risico voor beschadi-

ging van de aardgasleidingen. Om elke schade met soms ernstige gevolgen te vermijden, bestaat er 

een wettelijke meldingsplicht. Wie werken wenst uit te voeren, is immers bij wet verplicht die vanaf  

de ontwerpfase te melden aan de beheerders van kabels of leidingen in de ondergrond.

Melding: snel en eenvoudig
Iedereen die werken wil uitvoeren, is wettelijk verplicht die vooraf te melden vanaf de ontwerpfase. Tegenwoordig kunnen wer-

ken eenvoudig worden gemeld via onlineportalen. Zo kan elke aanvrager snel te weten komen of er zich ondergrondse kabels of 

leidingen bevinden in de zone van zijn toekomstige werf.

Welke werken moeten aan Fluxys worden gemeld?

• Alle werken in een zone van 15 meter aan weerszijden van de leiding, die ondergronds of bovengronds worden uitgevoerd op 

zowel het openbare domein als een privéterrein: grondwerken, aanleg van draineerbuizen of omheiningen, aanleg van een 

terras, rioleringswerken, ruiming van grachten, plaatsing van verkeersborden, aanplanting van bomen, vernieuwing van het 

wegdek, aanleg van een fietspad, enz.

• Alle werken op meer dan 15 meter van de leiding die een risico kunnen inhouden voor de ondergrondse infrastructuur, bijvoor-

beeld door verkeer van zware voertuigen boven de leiding.

Opgelet: in een voorbehouden zone, die van 5 tot 2 meter aan weerszijden van de leiding kan variëren, is een reeks activiteiten 

volledig verboden, zoals de oprichting van bouwwerken of de opslag van materialen.

Hoe uw werken melden?

Via onlineplatformen afhankelijk van het gewest waarin uw werken zijn gepland:

• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: www.klim-cicc.be 

• Wallonië: www.klim-cicc.be 

Opgelet: Fluxys is lid van KLIM, maar omdat sommige andere beheerders van kabels en leidingen in Wallonië hier geen lid van 

zijn, is de melding via de website niet voldoende om aan uw meldingsplicht te voldoen tegenover die beheerders.  

U moet dus nog aan de betrokken gemeente de volledige lijst van de beheerders vragen en rechtstreeks contact opnemen 

met de beheerders die geen lid zijn van KLIM.

• Vlaanderen: klip.vlaanderen.be/

Meer informatie over de meldingsprocedure op de website van Fluxys onder www.fluxys.com/nl/werken-melden

Vermijd schade aan aardgasvervoersleidingen:  

meld uw werken aan Fluxys
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Specifieke procedure voor dringende herstellingswerken

Als er Fluxys-infrastructuren aanwezig zijn in de zone waarin dringende herstellingswerken moe-

ten worden uitgevoerd, moet er telefonisch contact worden opgenomen met Fluxys, die dan met 

de verantwoordelijke voor de werken afspraken maakt over de werkmethode en de veiligheids-

maatregelen. 

Dit soort werken mag uitzonderlijk onmiddellijk worden uitgevoerd op voorwaarde dat ze binnen de 

24 uur schriftelijk worden bevestigd: via het onlineplatform of per e-mail (infoworks@fluxys.com).

02 282 72 53

Schade aan leidingen voorkomen  

is niet de opdracht van Fluxys alleen,  

maar van iedereen.


