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Hinderpremie bij openbare werken  -  Automatische toekenning aan getroffen handelaars

Het agentschap voor geografische informatie Vlaanderen en het Agentschap Innoveren 
en Ondernemen hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de colleges van 
burgemeester en schepenen van alle Vlaamse steden en gemeenten waarbij hun 
aandacht gevestigd werd op het belang van het tijdig en correct invoeren van geplande 
werken in het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD), onder andere 
voor de toekenning van de hinderpremie vanaf 1 juli 2017.

1. Wanneer werd  deze brief verstuurd? 

2. Wanneer werd deze brief verstuurd naar de Burgemeester van Antwerpen?

3. Welke aanmeldingen zijn er tot op 1 juli 2017 ingediend en welke komen in 
aanmerking voor de automatische hinderpremie? 

Graag een overzicht per provincie.

4. Hoeveel handelaars komen per 1 juli 2017 in aanmerking om deze automatische 
hinderpremie te ontvangen? 

Graag een overzicht per provincie.



PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

ANTWOORD 
op vraag nr. 699 van 5 juli 2017
van GÜLER TURAN

1. Deze brief is op 3 april 2017 door Informatie Vlaanderen verstuurd naar de colleges 
van burgemeester en schepenen van alle Vlaamse steden en gemeenten.

2. Zie antwoord vraag 1.

3. Voor de hinderpremie wordt alleen gekeken naar werkopdrachten in GIPOD met een 
geplande startdatum na 30 juni 2017 waarbij een oppervlakte van meer dan 50 m2 
wordt opengebroken en die minstens dertig opeenvolgende kalenderdagen duren.

Niet alle werkopdrachten die de beheerders hebben aangemeld of geregistreerd in 
GIPOD tot op 1 juli 2017, waren relevant voor de hinderpremie.

Op 1 juli 2017 heeft het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar 1.382 
geselecteerde ondernemingen een kennisgevingsbrief verstuurd. 

In totaal 166 werkopdrachten lagen aan de basis van die eerste selectie van 
ondernemingen. Uitgesplitst per provincie geeft dat het volgende beeld:

Provincie Werkopdrachten
Antwerpen 40
Limburg 14
Oost-Vlaanderen 40
Vlaams-Brabant 29
West-Vlaanderen 43

Totaal 166

4. Een uitsplitsing per provincie van de in totaal 1.382 ondernemingen die op 1 juli 2017 
automatisch waren geselecteerd voor de hinderpremie, geeft het volgende beeld:

Provincie Ondernemingen
Antwerpen 443
Limburg 158
Oost-Vlaanderen 241
Vlaams-Brabant 181
West-Vlaanderen 359

Totaal 1.382


