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WERKEN NABIJ ONDERGRONDSE INSTALLATIES

De laatste vijftig jaar is de ondergrond van

Als aannemer van grond- en wegenwerken en onder-

ons land volgestopt met allerlei leidingen:

grondse leidingen wordt u dagelijks geconfronteerd met

rioleringen, water, elektriciteit, gas, telefoon,

deze problematiek. Hoe pakt u deze aan? Hoe kan u uw

data,... Deze liggen niet alleen langs wegen,

risico’s

straten en pleinen, maar ook langs kanalen,

belangrijkste maatregel. Maar een schadegeval kan

spoorwegen… en zelfs in de velden. Overal

natuurlijk altijd voorkomen. En dus het is ook belangrijk

dus. Als we bij wijze van spreken een spade

om te weten wat u moet doen en waarmee u rekening

in de grond steken, is er al veel geluk nodig

moet houden.

beperken?

Preventie

is

ongetwijfeld

de

om geen leiding te raken. Bovendien is het
kostenplaatje in geval van beschadiging

De informaticatoepassingen rond deze materie evolueren

de laatste jaren fel opgelopen, onder meer

voortdurend. De aanpassing van de teksten en de

door

commentaren van deze tekst gebeurde tot 30 juni 2020.

het

toenemend

gebruik

van

dure

glasvezelkabels. En, last but not least, is er
het toenemend risico van gevolgschade: bv.
de onderbreking van de elektriciteitstoevoer,
waardoor een bedrijf of zelfs een volledig

Preventiemaatregelen in geval
van grondwerken

industrieterrein tijdelijk stilvalt. Aanzienlijke
schade, die niet te vergelijken is met de

Zowel bij het uitvoeren van werken op openbaar terrein

materiële schade aan de leiding zelf.

als op privaat terrein, moeten enkele voorzorgsmaatregelen worden getroffen. We kunnen deze preventiemaatregelen onderverdelen in vijf stappen. De eerste

Bij een schadegeval zal de rechter steeds gebruik maken

twee stappen betreffen de administratieve verificatie,

van de algemene aansprakelijkheidsprincipes, zoals die in

de volgende drie stappen zijn preventiemaatregelen

het Burgerlijk Wetboek te lezen zijn: hij die door zijn fout

die op het terrein moeten worden nageleefd.

of

onachtzaamheid

aan

iemand

anders

schade

veroorzaakt, moet die schade vergoeden. Het beschadigen

1.1. Administratieve verificatie

van een leiding wil voor de rechter dan ook meestal
zeggen dat de aannemer onvoldoende maatregelen heeft

Stap 1: aanvragen van informatie

genomen om dit te voorkomen. Enkel als hij kan aantonen

U bent verplicht de liggingsplannen van ondergrondse

dat hij verkeerd werd ingelicht en niet kon achterhalen dat

kabels en leidingen op te vragen. De regels zijn ver-

dit foutieve informatie was, kan de aannemer op

schillend naargelang het gewest waar de werken wor-

welwillendheid rekenen. Een heel moeilijke zaak dus.

den uitgevoerd.
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1. Vlaamse Gewest
U moet sinds het decreet van 14 maart 2008 verplicht
een planaanvraag indienen bij de uitvoering van
grondwerken in het Vlaams Gewest. Dat moet gebeuren
via het “Kabel- en Leiding Informatie Portaal KLIP”
(www.vlaanderen.be/klip).
Naast het KLIP bestaat er ook het “Kabel- en Leidinginformatiemeldpunt KLIM” (https://klim-cicc.be/information).
KLIM dekt België, KLIP dekt enkel het Vlaamse Gewest.
Bij het “Kabel- en Leidinginformatiemeldpunt KLIM” zijn
de beheerder van het hoogspanningsnet (Elia) en de
beheerders van pijpleidingen (leden van Fetrapi, waaronder Fluxys) aangesloten.1 Bij het “Kabel- en Leiding

Bron: NAVB, Veiligheidsnota’s bouwbedrijf, nr. 91, pg. 6

Informatie Portaal KLIP” zijn alle andere kabel- en leidingbeheerders aangesloten (distributienetbeheerders,
overheden,…).
Alle planaanvragen m.b.t. grondwerken of activiteiten
met een invloed op het grondoppervlak of de ondergrond moeten via KLIP ingediend worden.

van de betrokken kabel- en leidingbeheerders.

Die aanvraag zal zelfs door het KLIM geweigerd worden. De aanvraag die via het KLIP wordt aangemaakt,

Elke kabel- en leidingbeheerder, die een planaanvraag

zal wel worden overgemaakt aan het KLIM. Alle kabel-

via het KLIP krijgt, is verplicht om elke planaanvraag via

en leidingbeheerders (KLB) antwoorden verplicht via het

het KLIP te beantwoorden binnen de 5 werkdagen.

KLIP. Dit geldt ook voor KLB’s die zijn aangesloten bij
het KLIM. De planaanvrager zal dus via het KLIP nog

Het Agentschap Informatie Vlaanderen zal deze infor-

steeds de nodige informatie verkrijgen van de leden die

matie via het KLIP ter beschikking stellen aan de plan-

zijn aangesloten bij het KLIM.

aanvrager binnen 7 werkdagen na de planaanvraag.

De planaanvraag en planafhandeling dienen verplicht

En door de digitalisering wordt het ook voor u, als ge-

via het KLIP (www.vlaanderen.be/klip) te gebeuren.

bruiker, makkelijker. Als u de applicatie van de KLIP op
uw smartphone of tablet gebruikt, kunt u de plannen

U bent verplicht uw werken aan te kondigen aan de

altijd en overal raadplegen, met of zonder internetver-

kabel- en leidingbeheerders via het KLIP, en dit ten

binding.

vroegste de veertigste werkdag voor de aanvang van de
grondwerken.

De werken mogen niet starten als u niet van alle betrokken kabel- en leidingbeheerders informatie heeft

Via het KLIP moet u de grondwerken ten vroegste de

ontvangen.

40e werkdag voor de aanvang ervan aankondigen bij de
kabel- en leidingbeheerders. Uw planaanvraag wordt via

Voor grensoverschrijdende projecten moet u nu 2 ge-

het KLIP naar de betrokken kabel- en leidingbeheerders

scheiden aanvragen opmaken: één voor Vlaanderen via

verzonden. U ontvangt daar op volgend een e-mail met

het KLIP en één voor Wallonië of Brussel via het KLIM.

een bevestiging van uw planaanvraag en een overzicht

2. Waals Gewest
1

De volledige lijst kan u vinden op: https://klim-cicc.be/information/member-list

5

Er is voor het Waals Gewest voorlopig nog geen
sluitende regeling om via elektronische loketten
plannen van alle kabel- en leidingbeheerders op te

!

TIPS: Aandachtspunten
bij het opvragen van de plannen

vragen. U moet dus de betrokken gemeente aanschrijven om de potentieel aanwezige kabel- en
leidingbeheerders te kennen.
Vervolgens moet u deze beheerders aanschrijven
en de plannen van hun leidingen opvragen. Voor
de beheerders die zijn aangesloten bij KLIM kan dit
elektronisch via www.klim-cicc.be.

U moet heel goed op een aantal punten letten:
- de opgevraagde plannen moeten steeds aanwezig zijn op de werf;
- de plannen moeten gemakkelijk toegankelijk
zijn voor iedereen;
- omdat de situatie tussen het aanvragen van
de plannen en het begin van de werken kan
veranderd zijn, moet u ervan uitgaan dat de

3. Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

geldigheidstermijn van de opgevraagde plan-

De ordonnantie van 26 juli 2013 betreffende de toe-

nen in principe zes maanden bedraagt, ten-

gang tot en de uitwisseling van informatie over on-

zij de kabel- en leidingbeheerder (KLB) een

dergrondse kabels, buizen en leidingen verplicht u

kortere termijn heeft voorzien. Indien de gel-

sinds 2014 een verzoek tot informatie in te dienen. Zo

digheidsduur verstreken is, dienen derhalve

komt u te weten of er al kabels, buizen of leidingen

nieuwe plannen te worden aangevraagd;

liggen op het terrein waar u werken wil uitvoeren,

- het kan gevaarlijk zijn om u enkel te baseren

en waar deze precies liggen. Dit kan uitsluitend via

op de plannen die bijvoorbeeld eerder aan

het KLIM. U heeft ook toegang tot het KLIM-systeem

de ontwerpers of het projectbureau werden

via de ICT-toepassing van het Brussels Hoofdstedelijk

doorgestuurd. Intussen kan er immers één en

Gewest

ander gewijzigd zijn. Aarzel ook niet om uw
aanvraag te hernieuwen indien er een lange

U mag dit ten vroegste 40 werkdagen voor de uitvoering van de werken doen. Deze termijn geldt niet als
u de informatie nodig heeft voor de conceptiefase en
voorafgaande studies.

periode is verstreken tussen de oorspronkelijke aanvraag en de werkelijke aanvang der
werken;
- wanneer de werken niet gestart zijn binnen
de 40 werkdagen na het aanvragen van de
plannen, moet een nieuwe planaanvraag in-

Na het verzoek, verstrekt de beheerder u - gratis en
zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen

gediend worden (enkel van toepassing op
werken in het Vlaamse Gewest);

na het verzoek - alle informatie die nodig is voor de

- de huisaansluitingen van de abonnees op

lokalisering en het bepalen van de aard van zijn ka-

elektriciteit, kabeltelevisie, aardgas en der-

bels, buizen en leidingen.

gelijke zijn niet aangeduid op de plannen.
Hou daar dus rekening mee;

U mag de werken pas aanvatten nadat u de gevraagde informatie heeft ontvangen.

- enkel wanneer het gaat om werkelijk zeer
dringende herstellingswerken, mag u deze
uitvoeren na telefonische verwittiging van de
belanghebbenden. Dit bericht wordt dan binnen de 24 uur per aangetekend schrijven of
tegen ontvangstbewijs bevestigd.
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Stap 2: bepalen van de theoretische ligging

Stap 4: handsondering

Hoe krijgt u een goed overzicht van de situatie? U brengt

De volgende stap is de handsondering: u moet diver-

daarvoor alle ontvangen gegevens over op het grond-

se sonderingsgleuven graven, met telkens een tussen-

plan van de werken, inclusief de gegevens van de re-

afstand van bijvoorbeeld 50 m in rechte lijn. In geval

ferentiepunten en/of bijzondere punten. Dankzij de in-

van kromme tracés moet u deze afstanden echter sterk

voering van “KLIP digitale fase” is de uniformiteit van de

verminderen. Het resultaat van deze sonderingen moet

plannen in Vlaanderen een feit. Indien nodig moet u ook

geëxtrapoleerd kunnen worden. Bovendien moet er

afspraken maken over de werkmethodes en veiligheids-

steeds een sondering gebeuren op delicate plaatsen,

maatregelen Dit moet hoe dan ook gebeuren in geval

bijvoorbeeld in geval van een kruising van kabels en/of

van gastransport.

leidingen. Vindt u de op het plan vermelde kabel niet?
Dan moet u de sondering uitbreiden of neemt u contact

De opdrachtgever zorgt voor het overleg met de nutsbe-

op met de betrokken kabel- of leidingbeheerder. Houd

drijven over:

ook rekening met “verlaten” kabels en leidingen. Deze

- het nemen van bewarende maatregelen voor de leidingen;

worden niet meer gebruikt, maar zijn toch in de grond

- indien nodig het verplaatsen van leidingen;

blijven zitten. En ze zijn niet (altijd) meer aangeduid op

- het buiten spanning stellen van de leidingen.

de plannen en kunnen dus voor verwarring zorgen. Bij

De eventuele kosten hiervan zijn ten laste van de

gevaarlijke of risicovolle uitgravingen kan het gebruik

opdrachtgever of de aanvrager.

van zand-zuigwagens aangewezen zijn.

1.2. Verificatie op het terrein

Stap 5: continue controle
Een voortdurende controle met behulp van vaste refe-

Stap 3: lokaliseren van de kabels en leidingen op

rentiepunten is absoluut nodig. Een (tijdelijke) verplaat-

het terrein

sing van de gebruikte referentiepunten tijdens de wer-

Allereerst moet u de bestaande ondergrondse leidin-

ken komt immers vaak voor.

gen lokaliseren. Dit betekent dat u de werkelijke ligging
ervan gaat bepalen. Vergeet ook de huis- en andere
aansluitingen niet! Deze zijn misschien niet aangeduid
op de plannen. U moet deze aansluitingen opvragen bij
de bewoners of de gebruikers.
Het gebruik van elektronische detectieapparatuur kan
hierbij handig en tijdbesparend zijn.

Kijk steeds na of de bovengrondse referentiepunten
inmiddels niet verouderd zijn: tracé van de weg aangepast (verbreed, verlegd,…), nieuwe huisnummers, andere straatnaam, een gebouw is afgebroken, enz.
Schenk aandacht aan de uitwendige tekens zoals een
controleput, een cabine, signalisatieborden, pylonen,
enz. die op de aanwezigheid van ondergrondse kabels
en leidingen kunnen wijzen.
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Enkele specifieke problemen
“Ik laat de werken uitvoeren door een onderaannemer.
Voor wat betreft het Vlaams gewest verwijzen we ook

Moet ik de plannen aanvragen?”

naar de richtlijnen in de “Praktische leidraad voor de

Neen. Het is de aannemer die de werken uitvoert, die

werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het

de plicht tot onderzoek heeft. Toch moet u opletten

openbaar domein in Vlaanderen”.

voor afwijkende clausules in het contract van onderaanneming, waardoor de onderaannemer zijn eigen

“Volgens de informatie die ik bekwam, liggen er in die

verplichtingen contractueel op u, als hoofdaannemer,

straat helemaal geen ondergrondse leidingen.”

overdraagt.

Dit zorgt niet voor absolute zekerheid! Als u uitwendige tekenen waarneemt zoals cabines, toezichtputten,

“Ik voer werken uit op een privaat terrein. Moet ik de

afsluiters... zullen er zich hoogstwaarschijnlijk wel de-

plannen aanvragen?”

gelijk leidingen bevinden.

Ja, de informatieplicht geldt ook op privaat domein.
Ook het KLIP-decreet verplicht in Vlaanderen een plan-

“Bij de sonderingen ontdekte ik een leiding die niet op de

aanvraag voor grondwerken op privaat domein. Zelfs

plannen staat aangegeven.”

als de bouwheer nalaat de aanwezigheid van bepaalde

Kunt u de beheerder van de leiding identificeren? Dan

ondergrondse installaties te vermelden, bent u niet vrij-

moet u hem onmiddellijk contacteren. Is de beheerder

gesteld van de verplichting om de plannen vooraf op

niet identificeerbaar? Dan moet u toch alle maatrege-

te vragen… ook al wijst niets op de aanwezigheid van

len nemen om de leiding niet te beschadigen. Is in het

deze installaties. Bevraag u hierover bij de bouwheer

kader van uw werken een beschadiging onvermijdelijk?

en doe dit best schriftelijk. Is hij niet in staat om u de

Dan doet u er best aan uw opdrachtgever een vrijwa-

noodzakelijke informatie te bezorgen? Ga dan over tot

ring van aansprakelijkheid te laten ondertekenen.

de nodige opsporingsuitgravingen.

“De ontvangen plannen zijn rudimentair: ze bevatten
geen precieze (diepte)ligging.”
Op het moment dat u weet hebt van de aanwezigheid

Beschadiging van ondergrondse
installatie: conventies

van een ondergrondse installatie, moet u die opzoeken.
U kan zich altijd laten bijstaan door een vertegenwoor-

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringson-

diger van de beheerder.

dernemingen, heeft expertiseconventies afgesloten
met tal van nutsbedrijven. De bedoeling van deze con-

“Bij sondering blijkt dat de werkelijke ligging niet over-

venties is:

eenstemt met de ligging op de plannen.”

- de oprichting van een Bureau voor Coördinatie

Ook dit geeft u geen vrijgeleide. U moet de werkelijke

van Expertises (BCE, de Meeûsplantsoen 29, 1000

ligging precies situeren. Voor alle duidelijkheid: 50 cm

Brussel, tel. 02 547 58 55) waar de schadelijder

afwijking ten opzichte van de aangegeven ligging op de

zich onmiddellijk toe kan wenden om een schade

plannen wordt sowieso door de rechtspraak aanvaard.

te melden. Op die manier kan de herstelling zo
spoedig mogelijk gebeuren en wordt de immateriële
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gevolgschade voor de gebruikers tot een minimum
beperkt. Het spreekt voor zich dat dit in ieders
belang is.
• het afspreken van de regels in verband met de
precieze schadebepaling.

Deze conventies regelen dus in geen geval de problematiek van de aansprakelijkheidsbepaling. Dat blijft
een exclusieve zaak tussen schadelijder en aannemer
(en zijn verzekeraar). Wel bevatten deze conventies een
type-formulier ‘minnelijke vaststelling van schade zonder erkenning van aansprakelijkheid’. Dit formulier kan
niettemin een belangrijke rol spelen bij het bepalen van
de aansprakelijkheid. Wanneer de aannemer zijn aansprakelijkheid wenst te betwisten, dient hij zijn opmerkingen in de daarvoor voorbehouden ruimte onderaan
het formulier te formuleren.

Procedure bij schade aan
ondergrondse installaties

Voorbeelden van interessante opmerkingen zijn:
- ‘Plotse lus zonder enige noodzaak in rechtlijnig
tracé, afwijking van 1,5 meter’;

1. De schadelijder verwittigen
Kent u zijn identiteit? Verwittig hem dan zo vlug

- ‘Plotse verticale lus naar boven toe van -1 meter
naar -0,30 meter zonder enige aanduiding’;

mogelijk! Een snelle herstelling betekent immers bijna

- ‘Leiding niet gevonden na sondering, noch na con-

altijd een beperking van de schade. Bovendien is het

tactname met concessiehouder. Ligt 5 meter ver-

dan mogelijk om samen met de schadelijder ter plaatse

wijderd van ligging op plan langs andere kant van

een tegensprekelijke minnelijke vaststelling in te

de weg’;

vullen. Eventuele argumenten voor de betwisting van
de aansprakelijkheid kan u op dit document vermelden.

- ‘Telefoonaansluiting gebetonneerd in het voetpad.
Meegetrokken bij uitbraak van de tegels’;
- ‘Elektrische leiding bij sondering geraakt op -0,30

2. Invullen van het formulier

meter’.

‘tegensprekelijke minnelijke
vaststelling’
U wil uw aansprakelijkheid met een geldige reden

Probeer zo gedetailleerd mogelijke informatie te geven.
Vermijd onduidelijke opmerkingen zoals:

betwisten? Dan is het absoluut noodzakelijk dat u de

- ‘Kabel lag niet zoals op plan’;

grootste zorg besteedt aan het invullen van dit formu-

- ‘Aansluiting niet op plan vermeld’;

lier. Let zeer goed op de schetsen! Duid nauwkeurig

- ‘Elektriciteitskabel niet bedekt’;

de ligging van de ondergrondse installaties aan, met

- ‘Geen plan ontvangen’.

vermelding van de diverse afmetingen ten opzichte van

Aarzel niet om enkele foto’s te nemen. Deze kunnen

vaste referentiepunten.

uw beweringen stofferen en zullen zeker nuttig zijn als
bewijsmateriaal.
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3. Uw verzekeraar verwittigen
U moet onmiddellijk aangifte doen van het schadegeval.
Stuur uw verzekeraar meteen een exemplaar van de
minnelijke vaststelling mee. Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben zelfs een gespecialiseerde
cel opgericht die alle schadedossiers betreffende
ondergrondse installaties behandelt. In dat geval
stuurt u de aangifte en alle andere documenten naar
die gespecialiseerde cel van uw verzekeraar.

4. Expertise
De conventies voorzien dat de schadelijder, als hij de
identiteit van de aannemer en van diens verzekeraar
kent, rechtstreeks aangifte kan doen bij het BCE (zie
hoger). Het BCE zal afhankelijk van de ernst van de
schade, zelf reeds een expert zal gelasten.
U kan ook zelf de vraag stellen om een expert aan te
stellen. Dit kan u doen op het ogenblik van de aangifte
aan uw verzekeraar en als u dit nuttig vindt met het
oog op een mogelijke betwisting van uw aansprakelijkheid.

5. Schaderegeling
Uw aansprakelijkheid kan niet worden betwist? Dan zal
de verzekeraar de schadevergoeding regelen met de
schadelijder mits aftrek van de contractuele vrijstelling.
Dit gebeurt na overmaking van de herstelfactuur. Uw
verzekeraar zal u hiervan verwittigen en tevens verzoeken om uw aandeel rechtstreeks met de schadelijder
te regelen.

Bron: NAVB, Veiligheidsnota’s bouwbedrijf, nr. 91, pg. 6
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Uw verzekeringscontract:
bent u correct en voldoende
verzekerd?

SAMENGEVAT
- Preventie loont: vraag informatie op bij de juiste
instanties of personen, bepaal de theoretische

Voorkomen

is

veroorzaakt

u

steeds

beter

schade

aan

dan
een

genezen.

Maar

ondergrondse

ligging, lokaliseer de kabels en leidingen, doe
een handsondering en controleer continu.

installatie? Dan is het mogelijk een beroep te doen op

- Treed correct op bij schade. Verwittig de

uw verzekeraar om de schade te vergoeden. Wanneer

schadelijder. Vul het formulier tegensprekelijke

u uw verzekeringscontract naleest, stelt u zich best de

minnelijke

volgende vragen:

verzekeraar en vraag desgewenst om een

vaststelling

in.

Verwittig

uw

expert te gelasten.
- Vermeldt uw polis dat u verzekerd bent voor grondwerken, wegenwerken, leggen van ondergrondse lei-

- Bent u afdoende verzekerd? Lees kritisch uw
polis na.

dingen, … ? U kijkt best even de risicobeschrijving na
in uw polis.
- Bent u voldoende verzekerd? Een waarborg van bijvoorbeeld € 125.000 per schadegeval is ongetwijfeld
voldoende voor de courante kabelschade, maar bij
ernstige immateriële gevolgschade (opschorting van
de activiteiten van een bedrijf) of bij beschadiging

Auteurs:
Yves Ghijsels,
Departementschef Uitgifte – beheer Ongevallen
Johan Achten,
Coördinator Preventiedienst

van belangrijke glasvezelkabels zou dergelijke waar-

Federale Verzekering

borg wel eens onvoldoende kunnen zijn. Het is in dat

www.federale.be

geval aangewezen de polis aan te passen en raad
te vragen aan uw verzekeringstussenpersoon (adviseur, makelaar of agent).
- Bent u verzekerd voor verzakkingen? Het is immers
niet uitzonderlijk dat verzakkingen van sleuven
schade veroorzaken.
- Bent u verzekerd voor schade na de uitvoering van
de werken? Dit is geen overbodige luxe aangezien
sommige schade zich pas manifesteert nadat u uw
werkzaamheden reeds heeft beëindigd.
- Bent u verzekerd als u voor de uitvoering van de
werken beroep doet op een onderaannemer en als
hoofdaannemer toch om een of andere reden aansprakelijk wordt gesteld?
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KANTOREN
9300 AALST, Kareelstraat 138/3
TEL. 053 78 13 94
2018 ANTWERPEN, Quellinstraat 26
TEL. 03 231 30 72
6700 ARLON, rue du Palais de Justice 16
TEL. 063 23 30 48
1420 BRAINE-l’ALLEUD, Rue des Croix du Feu 5
TEL. 02 384 86 68
8000 BRUGGE, Hoefijzerlaan 51/1
TEL. 050 34 03 15
1000 BRUSSEL, Stoofstraat 12
TEL. 02 509 07 08 - 02 509 07 09
1083 BRUSSEL (Ganshoren), Koningin Fabiolaplein 1
TEL. 02 431 55 46
1150 BRUSSEL (St-Pieters-Woluwe), Kerkstraat 117
TEL. 02 763 29 82
1180 BRUSSEL (Ukkel), Xavier De Buestraat 67
TEL 02 325 33 02
4650 CHAINEUX, Avenue du Parc 42
TEL 087 34 07 66
6000 CHARLEROI, Rue Basslé 23-25
TEL. 071 53 29 53
3600 GENK, Molenstraat 42
TEL. 089 35 58 60
9000 GENT, Kouter 159
TEL. 09 223 83 77
3500 HASSELT, Prins Bisschopssingel 34 A
TEL. 011 23 04 70
4500 HUY, rue Pont Saint-Remy 1
TEL. 085 23 05 00
5100 JAMBES, Avenue Prince de Liège 91/3
TEL. 081 30 36 92
8300 KNOKKE-HEIST, Zoutelaan 33
TEL. 050 80 20 02
8500 KORTRIJK, Kortrijksestraat 389 E
TEL. 056 21 60 01
7100 LA LOUVIERE, rue Kéramis 42
TEL. 064 26 14 41
3000 LEUVEN, Rector De Somerplein 17
TEL. 016 23 85 07
4000 LIEGE, bd. de la Sauvenière 31B
TEL. 04 230 53 81 - 04 230 53 82
6900 MARCHE-EN-FAMENNE, place aux Foires 7
TEL. 084 31 54 89
2800 MECHELEN, Guldenstraat 31
TEL. 015 43 38 02

2400 MOL, Markt 37A
TEL. 014 31 20 09
7000 MONS, avenue d’Hyon 4-6
TEL. 065 84 24 89
7700 MOESKROEN, Kortrijkstraat 12
TEL. 056 84 27 58
5000 NAMUR, rue Godefroid 2
TEL. 081 23 08 45
1400 NIVELLES, rue de Saintes 18
TEL. 067 33 64 35
8400 OOSTENDE, Alfons Pieterslaan 66
TEL. 059 50 99 16
4000 ROCOURT, Chaussée de Tongres 486-490
TEL. 04 285 88 80
9100 SINT-NIKLAAS, Stationsstraat 120
TEL. 03 777 68 50
7500 TOURNAI, rue des Puits l’Eau 10
TEL. 069 23 20 54
2300 TURNHOUT, Grote Markt 20
TEL. 014 35 72 75
4800 VERVIERS, rue du Palais 29
TEL. 087 22 21 31
1800 VILVOORDE, Jean-Baptiste Nowélei 37A
TEL. 02 325 30 85
1300 WAVRE, place Bosch 16
TEL. 010 22 30 56

GEWESTELIJKE ZETELES - SIEGES REGIONAUX
6000 CHARLEROI, Rue Basslé 23-25
TEL. 071 53 29 53
9052 GENT (Zwijnaarde), Tramstraat 59
TEL. 09 244 45 46
3500 HASSELT, Prins Bisschopssingel 34 A
TEL. 011 22 45 41
8500 KORTRIJK, Kortrijksestraat 389 E
TEL. 056 21 60 01
4000 LIEGE, bd. de la Sauvenière 31B
TEL. 04 223 39 98

BUSINESS CENTER
2018 ANTWERPEN, Generaal Lemanstraat 79
TEL. 03 600 21 50
7000 MONS, boulevard A. Delvaux 15
TEL. 065 26 76 20

Maatschappelijke zetel
Stoofstraat 12 - 1000 Brussel - België
Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00

www.federale.be
Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering
tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CV
RPR Brussel BTW BE 0403.257.506

Verantwoordelijke uitgever: T. Meeus, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België - Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Meer dan 30 kantoren om u te helpen

