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Vraag nr. 47 van Pieter Soens van 13 oktober 2014 
 

Opmaak plaatsbeschrijvingen bij openbare werken 
 

Bij de uitvoering van bepaalde openbare werken zorgen de werken voor heel wat 

trillingen die kunnen zorgen voor schade aan aanpalende woningen en andere 
gebouwen. Zo verwijs ik naar de werken die momenteel werden uitgevoerd in de Guido 

Gezellelaan en de werken die nu bezig zijn in de Kortrijksestraat ter hoogte van de 
spoorwegovergang, beide door Aquafin in samenspraak met de stad Kortrijk. Een 

bezorgdheid (zo niet de grootste) van de omwonenden is of de werken al of niet schade 

zullen toebrengen aan hun eigendom. Wat de omwonenden van voornoemde werken 
niet begrijpen, is dat er geen voorafgaande plaatsbeschrijving is gebeurd zodat na afsluit 

van de werken niet kan worden nagegaan of er effectief schade is opgetreden. Is de stad 
Kortrijk bereid om in vergelijkbare werken een coördinerende rol te spelen en 

desgevallend de opdrachtgever (in casu Aquafin) ertoe aan te zetten plaatsbeschrijvingen 
te laten opmaken en zo dit niet gebeurt zelf de nodige stappen te nemen om tot de 

opmaak van de plaatsbeschrijvingen over te gaan? 

 
Antwoord  
 
Zowel Stad Kortrijk als Aquafin besteden aanzienlijke bedragen aan veiligheidsmaatregelen, met name 

aan bescherming van naastliggende eigendommen teneinde schade te voorkomen.  Daarnaast grote 

sommen besteden aan het opstellen van plaatsbeschrijvingen voor aanvang van de  werken is niet 
zinvol.  Een plaatsbeschrijving (verder PB) voorkomt immers geen schade, kan niet verhinderen dat 

schade ontstaat. 
Vandaar dat Aquafin, dat zeer zorgvuldig dient om te springen met overheidsgeld, d.w.z. met het geld 

van de belastingsbetalers, verkiest dit geld te spenderen aan (voorzorgs-/veiligheids)maatregelen 
eerder dan aan beschrijvingen. 

 

Een PB is slechts een momentopname met een beperkte beschrijving van de toestand van een 
belendend pand. Goede PB’s kunnen slechts opgesteld worden indien de woning leeg staat, niet 

voorzien is van enige vloer-, muur- en/of plafondbekleding, zoals o.a. behang, vast tapijt, houten 
latten/platen enz …  Een volledige PB zou bovendien een gedeeltelijk destructief karakter hebben 

(afscheuren van behangpapier, losmaken van vaste vloerbekleding & valse plafonds om de toestand 

onder de bekledingen te kunnen vaststellen, enz.).  Noch het leegmaken van de woning noch 
destructief te werk gaan zijn uiteraard in de praktijk werkbare oplossingen. 

Als PB’s opgesteld worden die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen die niet anders 
dan onvolledig zijn, kunnen die m.a.w. geen éénduidig beeld geven van de toestand van een pand. 

 

  



Het bestaan van een PB vormt geen garantie voor de uitbetaling van een schadevergoeding. 
Belangrijk is dat – los van een PB – steeds de geclaimde schade en het oorzakelijk verband tussen de 

schade en de in opdracht van Aquafin uitgevoerde werken moet bewezen worden.  Indien een 

bepaalde schade tijdens of na de uitvoering van de werken wordt gemeld en deze niet opgenomen is 
in de PB houdt dit slechts de mogelijkheid in vergoed te worden voor zover er een oorzakelijk verband 

bewezen kan worden. 
Dergelijke noodzakelijke bewijsvoering heeft niets te maken met het bestaan van een PB. 

 

Bovendien kunnen allerlei beschadigingen een gevolg zijn van andere oorzaken dan de 
rioleringswerken.  Voor sommige van de oorzaken zal dit overduidelijk zijn, voor andere wellicht niet 

zo vanzelfsprekend.  Bv.schades zoals brand- of stormschade, werkzaamheden van derden bv. buren 
die verbouwingswerken (laten) uitvoeren, werken van nutsmaatschappijen enz… 

 
Indien het  oorzakelijk verband tijdens de expertise wordt aangetoond zal de 

verzekeringsmaatschappij van Aquafin en/of Aquafin de tegensprekelijk vastgelegde 

schadevergoeding uitbetalen of er nu al of niet een PB voor aanvang van de werken werd opgesteld. 
Dergelijke handelswijze wordt in alle projecten uitgevoerd in opdracht van de Stad Kortrijk toegepast. 

 
 

Vraag nr. 48 van Carol Leleu van  01 december2014 
 
Parkeerboetes 

 
Er werden heel wat parkeerboetes uitgedeeld. Een deel daarvan wordt niet betaald. 

Graag een overzicht van de niet betaalde parkeerboetes ten opzichte van de geïnde parkeerboetes: 

2011-2012-2013-2014. 

Antwoord 
 

Aandeel niet-geïnde parkeerretributies t.o.v. uitgeschreven parkeerretributies:  

 
2011 : 16% 

2012 : 17% 
2013 : 16% 

2014 : 28% (onvolledig jaar en slechts tot 1/11/14) 

 
Merk op dat in bovenvermelde cijfers het aandeel ‘buitenlanders’ inclusief is.   

 
Het (voorlopig) hoge cijfer in 2014 wordt veroorzaakt door het aandeel openstaande, niet afgewerkte 

dossiers. Dit geeft een vertekend beeld. Eenmaal de dossiers 2014 afgewerkt zullen zijn, zal het 
percentage gelijkaardig zijn aan de voorgaande jaren. 

 


