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Infrabel 
Nota 2444 C 

 
AANLEGGEN VAN INRICHTINGEN OP HET INFRABEL-DOMEIN 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

 
Artikel 1. 
 

De machtiging wordt alleen verleend ten aanzien van Infrabel. Ze ontslaat de aanvrager niet van de 
verplichting zich te voorzien van alle andere nodige machtigingen. 
 
Artikel 2. 
 

1. De aanvrager moet zich gedragen naar de bestaande en uit te vaardigen wetten en reglementen. 
 
2. Een onder het spoor aan te leggen leiding moet ten minste 1,60 m onder de voet van de rails  

worden gelegd, en wel op zulke wijze dat zich geen las onder het eigenlijke grondvlak van het 
spoor bevindt. 

 
3. Voor een metalen leiding, aan te leggen langsheen of in kruising met een lijn, in mogelijke 

elektrische verbinding staande met een geëlektrificeerde buurt-, tram- of spoorweglijn, moet de 
houder van de machtiging de nodige maatregelen treffen om zijn inrichtingen tegen de 
elektrolytische werking van vagebonderende stromen te beschermen. Al de uitgaven voor het 
herstellen van de gebeurlijke schade aan de leidingen van het net van de aanvrager, alsmede 
voor het aanbrengen van de wijzigingen van dit net, welke mochten nodig zijn ter voorkoming van 
de elektrolytische werking van vagebonderende stromen, komen geheel ten laste van de 
aanvrager. 

 
Staat de lijn, langsheen dewelke of in kruising waarmee de leiding wordt aangelegd, niet in mogelijke 
elektrische verbinding met enige geëlektrificeerde buurt-, tram- of spoorweglijn dan kan het 
aanbrengen van de daartoe nodige geoordeelde inrichtingen worden uitgesteld tot op het ogenblik dat 
de elektrificatie van de buurtlijn of van een der met haar elektrisch verbonden spoorlijnen is tot stand 
gebracht. 
 
De houder van de machtiging moet er zich dikwijls van vergewissen dat door zijn inrichting geen vage 
zwerfstromen lopen, waardoor een elektrolytische werking zou kunnen ontstaan, en, in voorkomend 
geval, te gepasten tijde de nodige maatregelen te treffen om zijn leidingen te beschermen, zonder 
evenwel aan inrichtingen van derden te schaden. 
 
Artikel 3. 
 

De machtiging wordt als nietig aanzien zo er binnen twee jaar geen gebruik van gemaakt wordt. 
 
Artikel 4. 
 

De veroorloofde inrichtingen mogen zonder nieuwe machtiging niet gewijzigd worden. 
 
Artikel 5. 
 

Bij gehele of gedeeltelijke onteigening van de eigendom voor openbaar nut, kan de aanvrager, op 
grond van de verleende machtiging generlei vergoeding eisen.  De raming van de waarde der 
inneming zal geschieden zonder inachtneming van bedoelde machtiging. 
 
De aanvrager draagt, zonder schadeloosstelling, al de lasten, verzwaringen van lasten en allerhande 
uitgaven, welke hem door wijziging of intrekking van de machtiging mochten veroorzaakt worden. 
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Artikel 6. 
 

Al de bepalingen en voorwaarden van de machtiging zijn uitvoerbaar door de vertegenwoordigers, 
rechthebbenden, erfgenamen of opvolgers van de aanvrager. 
Deze zijn, op straf van verval, gehouden, uiterlijk binnen de 30 dagen de overdracht van de verleende 
machtiging op hun naam aan te vragen. 
 
Artikel 7. 
 

Infrabel behoudt zich het recht voor alle wijzigingen aan de veroorloofde inrichtingen, welke zij nuttig 
acht, op te leggen ofwel de voorwaarden van de machtiging te wijzigen.  
 
Artikel 8. 
 

De afgeleverde machtiging is van louter tijdelijke aard en sluit niet in zich de erkenning van enig recht 
ten gunste van de aanvrager. Zij kan ten alle tijde ingetrokken worden zonder dat de aanvrager uit 
dien hoofde enige aanspraak of schadeloosstelling kan doen gelden. 
 
Ingeval van intrekking van de machtiging, of als er geen gebruik meer van gemaakt wordt, moet de 
aanvrager, binnen  de hem door Infrabel gestelde tijd, de plaats in haar oorspronkelijke staat 
herstellen; blijft hij daarbij in gebreke, dan geschiedt zulks ambtshalve door de zorgen van Infrabel op 
kosten, risico en gevaar van de aanvrager. 
 
De aanvrager blijft verantwoordelijk totdat de plaatsen in hun oorspronkelijke staat hersteld zijn. 
 
Artikel 9. 
 

De intrekking van de machtiging of het bevel tot uitvoering van de wijziging wordt met per post 
aangetekende brief ter kennis van de aanvrager gebracht. Een termijn kan voor de uitvoering van 
deze beslissing gesteld worden. 
 
Artikel 10. 
 

Eens de werken begonnen moeten zij met alle mogelijke spoed voortgezet en desnoods s’ nachts 
uitgevoerd worden, Indien Infrabel zo nodig oordeelt. 
 
In voorkomend geval kan Infrabel een uiterste termijn stellen voor het uitvoeren van de werken. 
 
Ingeval deze termijn niet nagekomen wordt, kan Infrabel het werk ambtshalve doen voortzetten voor 
rekening en op risico en gevaar van de aanvrager, ofwel de machtiging nietig verklaren. 
 
De getroffen maatregel wordt met ter post aangetekende brief ter kennis van de aanvrager gebracht. 
 
Artikel 11. 
 

De werken dienen met de meeste zorg uitgevoerd en worden enkel als beëindigd beschouwd 
wanneer de plaatsen in behoorlijke staat hersteld zijn. 
 
Inzonderheid bij uitgravingen en opbreken van bestrating, moet de grond op zijn oorspronkelijke 
hoogte teruggebracht worden na volledige zetting van de weder aangevulde uitgraving, en dient de 
bestrating eveneens in haar vorige staat hersteld. 
 
Infrabel kan van de in uitvoering van art. 14 gestortte provisie de som afhouden die zij nodig acht voor 
het dekken van de kosten der voltooiingswerken, welke zij door eigen personeel zal laten uitvoeren. 
 
Artikel 12. 
 

De aanvrager moet het betrokken gemachtigde ambtenaar van Infrabel  tenminste vijftien werkdagen 
van tevoren de datum mededelen waarop hij denkt de behoorlijke toegelaten aanleg-, onderhouds-, 
herstellings-, vernieuwings-, of wegruimingswerken te beginnen. 
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Hij mag enkel de hand aan het werk slaan na door voormelde ambtenaar er toe gemachtigd te zijn, en 
gebeurlijk, na storting van de provisie die hem gevraagd wordt tot dekking van de kosten van het door 
de bedienden van Infrabel uit te oefenen toezicht op de werken. 
 
Bij hoogdringendheid (bv. om een gevaarlijke toestand te verhelpen) is de termijn van 15 werkdagen 
niet bindend, doch de gemachtigde ambtenaar van Infrabel moet onmiddellijk kennis krijgen van de 
uitvoering van het werk, desnoods per telegram of per bijzondere boodschap. 
 
Artikel 13. 
 

De werken van eerste aanleg en, in voorkomend geval, de onderhouds-, herstellings- of 
wegruimingswerken worden door de zorgen en op kosten van de aanvrager uitgevoerd, onder toezicht 
van de bedienen van Infrabel. 
 
De aanvrager en de door hen aangestelde bedienen en werklieden dienen in alle opzichten de 
veiligheids-, orde- en politiemaatregelen na te leven die hun door de bedienen van Infrabel 
voorgeschreven worden of in het besluit tot machtiging vermeld staan. 
 
Er wordt inzonderheid op gewezen dat het verboden is zelfs tijdelijk voorwerpen of stoffen op te slaan 
op minder dan 1,5m van de rail. 
 
Artikel 14. 
 

Het loon van de bedienden van Infrabel, belast met het toezicht over de werken  tot aanleg, 
onderhoud, herstellingen, vernieuwing of wegruiming van bij deze machtiging toegelaten inrichtingen 
moet door de aanvrager gedragen worden. 
 
Desnoods bekostigt de aanvrager insgelijks de, ingevolge deze machtiging, aan de spoorweg -
inrichtingen toe te brengen wijzigingen. 
 
Om deze uitgaven te dekken, stort de aanvrager een provisie die niet rentegevend is en waarvan het 
bedrag en de wijze van storting bepaald worden door Infrabel. 
 
Is die provisie ontoereikend, dan moet de aanvrager ze door een nieuwe storting aanvullen op 
verzoek van Infrabel. 
 
In voorkomend geval wordt na de voltooiing van de werken afgerekend. 
 
Artikel 15. 
 

De in art 8, 9, 10 en 17 bedoelde termijn beginnen te lopen vanaf de dag na de afgifte ter post van de 
aangetekende brief, waarbij de beslissing van Infrabel aan de aanvrager gemeld wordt. 
 
Bij niet inachtneming van deze termijn verbeurt de aanvrager een boete waarvan het bedrag door 
Infrabel zal bepaald worden. 
 
Deze boete wordt ambtshalve van de in uitvoering van art 14. gestorte provisie afgehouden, of door 
Infrabel, in de gebruikelijke vorm van de aanvrager gevorderd ofwel, desnoods door de gewone 
dwangmiddelen verhaald. 
 
Artikel 16. 
 

Infrabel behoudt zich het recht voor, inzonderheid bij hoogdringendheid, ambtshalve maatregelen te 
treffen om de uitvoering van de voorgeschreven of krachtens de machtiging voor te schrijven 
bepalingen te verzekeren. 
 
Artikel 17. 
 

De uitgaven, ontstaan uit door Infrabel ambtshalve getroffen maatregelen, worden door de aanvrager 
terugbetaald in de vorm en binnen de termijnen die voorgeschreven zijn. 
 
Desnoods worden deze uitgaven door de gewone dwangmiddelen verhaald. 
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Artikel 18. 
 

De veroorloofde werken of kunstwerken, alsmede al de onderhouds-, vernieuwings-, wegruimings-
werken, enz…worden uitgevoerd op de volle verantwoordelijkheid van de aanvrager. 
 
Deze is verantwoordelijk, zo tegenover derden als tegenover Infrabel, voor alle ongeval, verlies, 
schade of nadeel die een gevolg mochten zijn van het bestaan, het onderhouden, het wijzigen of het 
wegnemen van de veroorloofde inrichtingen zelfs als die ongevallen, die verliezen, die schade of dat 
nadeel voortspruiten uit de door Infrabel ambtshalve voorgeschreven of op kosten van de aanvrager 
uitgevoerde maatregelen of ontstaan ten gevolge van de exploitatie van de spoorwegen, bijvoorbeeld 
door instortingen, davering van de treinen of andere oorzaken. 
 
De aanvrager blijft ten volle verantwoordelijk voor de nadelige gevolgen dezer ongevallen, net zo 
tegenover hemzelf als tegenover derden, die door aanraking of gemeenschap onder deze schade 
mochten lijden. 
 
Artikel 19. 
 

Het gebruik van de grond of van een kunstwerk van Infrabel geeft aanleiding tot het betalen van een 
jaarlijkse vergoeding die op 1 januari van elk jaar vooruit dient betaald. 
 
Elk begonnen jaar is volledig verschuldigd. 
 
Artikel 20. 
 

De kosten, waartoe deze machtiging aanleiding geeft, zijn voor rekening van de aanvrager. 
 
 
 


