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INHOUD OPLEIDING

1. Voorwaarden voor prijswijzigingsclausules (Herstelwet 76, Aanneming, Wet 
Breyne, nieuwe B2B-wetgeving) 

2. Redactie PW-clausules: aandachtspunten

3. Alternatieven bij gebrek aan PW-clausule: overmacht en/of hardship?

4. Mogelijk verval van de overeenkomst? 

5. Verbod op verkoop met verlies 

6. Prijswijzigingen en onvoorzienbare omstandigheden in publieke contracten



I. VOORWAARDEN VOOR 
PRIJSWIJZIGINGSCLAUSULES 



0. GEWIJZIGDE MARKTOMSTANDIGHEDEN
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• Uitgangspunt: onvoorspelbare 
marktomstandigheden

• Tijdstip contractsluiting >< tijdstip uitvoering

• bv. 

- Covid-19 pandemie

- oorlog in Oekraïne

- blokkade Suez-kanaal, etc. 

Type here the title of the presentation



1. INVLOED VAN GEWIJZIGDE MARKTOMSTANDIGHEDEN OP HET 
CONTRACTUELE EVENWICHT 

Contract = wilsovereenstemming over essentiële elementen

• Prijs: wijziging van (aankoop)prijzen mogelijk door gewijzigde 
marktomstandigheden
• Prijsstijgingen, bv. energieprijzen, prijzen van staal en aluminium, microchips, zeecontainers, etc.  
• Onvoorspelbare en sterk volatiele prijzen → aanbod en aanvaarding zijn niet meer op elkaar 

afgestemd 
• Onevenwicht in de wederzijdse prestaties van de contractspartijen 
• Vraag: mechanismen om prijsflexibiliteit in te bouwen?

• Voorwerp: verdwijning van het voorwerp van de verbintenis na de sluiting ervan, 
bv. gewijzigde wetgeving. 

- Vraag: leidt dit tot verval? overmacht? 



EENZIJDIGE AANPASSING VAN DE PRIJS?  

Uitgangspunt: een contract strekt de partijen tot wet → afspraken 
moeten worden nagekomen en kunnen alleen maar bij wederzijds 
akkoord worden gewijzigd

Eenzijdige prijsaanpassing NIET mogelijk, tenzij …

1. Uitdrukkelijke prijsaanpassingsclausule opnemen in de overeenkomst

2. Verwijzing naar bijzondere omstandigheden (overmacht en 
imprevisie)

3. Overheidsopdrachten – specifieke regeling



PRIJSAANPASSING NA GEWIJZIGDE MARKTOMSTANDIGHEDEN 
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• I. Overeenkomsten tussen private partijen 

• II. Overeenkomsten tussen private 
partijen en de overheid 

Type here the title of the presentation



1. PRIJSAANPASSINGSCLAUSULE

- BEGRIP : clausule die mechanisme bevat om prijs aan te passen o.b.v. 
objectieve parameters die los staan van de wil van de partijen 

- Zeer flexibele invulling door de partijen mogelijk

•Tijdstip waarop de prijs mag worden aangepast (bv. jaarlijks of 
maandelijks) 
•Modaliteiten van kennisgeving van de prijsaanpassing 
•Tijdstip inwerkingtreding prijsaanpassing
•Bepaling op welke bestellingen de nieuwe prijs van toepassing is
•Noodzaak aan bewijsstukken ter staving van de aanpassing
•… 



1. PRIJSAANPASSINGSCLAUSULE – ALGEMEEN

- Algemene geldigheidsvoorwaarden 

- In de prijsaanpassingsclausule moet worden omschreven onder welke voorwaarden de

overeengekomen prijs kan aangepast worden

- De (verhoogde) prijs moet vervolgens bepaald/bepaalbaar zijn door toepassing van de 
prijsaanpassingsclausule, zonder nieuw akkoord tussen de partijen

NIET geldig: prijsaanpassing in functie van de economische conjunctuur (= onvoldoende 
bepaald) 

WEL geldig: clausule waarbij de verkoopprijs proportioneel kan worden aangepast in functie 
van de toename van de productiekosten t.g.v. een stijging van bv. de grondstofprijzen, 
salarissen, …

Sanctie: NIETIGHEID van de clausule (voor niet geschreven gehouden). 



PRIJSAANPASSINGSCLAUSULE – Bijzondere voorwaarden 
A. WET BETREFFENDE ECONOMISCHE HERSTELMAATREGELEN (30 maart 1976)

Artikel 52 Herstelwet 1976:
“§ 1
Niettegenstaande alle strijdige wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen, met inbegrip van 
deze bedongen in de op het ogenblik van het in werking treden van deze wet bestaande contracten en 
niettegenstaande de op deze datum toegepaste prijzen, is elke formule van indexatie van de industriële 
en/of commerciële prijzen, van de tarieven en de parameters van prijzenfluctuatieformules in functie van 
het indexcijfer van de consumptieprijzen, of van enig ander indexcijfer, verboden.
Elk beding of elke toepassing strijdig met dit verbod is van rechtswege nietig.
§ 2
De contracten mogen slechts prijsherzieningsbedingen bevatten in de mate dat deze toepasselijk zijn tot 
een bedrag van maximum 80 pct. van de eindprijs en voorzover ze verwijzen naar parameters die de 
reële kosten vertegenwoordigen; ieder parameter is alleen toepasselijk op dat gedeelte van de prijs dat 
beantwoordt aan de kosten die het vertegenwoordigt. De Minister van Economische Zaken kan 
niettemin, per sector van het toegelaten maximum afwijken. […]



PRIJSAANPASSINGSCLAUSULE – Bijzondere voorwaarden 
A. WET BETREFFENDE ECONOMISCHE HERSTELMAATREGELEN (30 maart 1976)

Artikel 52 Herstelwet 1976:
“[…]

§3
De bepalingen van de §§ 1 en 2, zijn van toepassing op:
–
de toekomstige contracten;
–
de toekomstige gevolgen van de op het ogenblik van het in werking treden van deze wet bestaande overeenkomsten.
Ze zijn niet van toepassing op de huurprijzen, de wedden, lonen, sociale bijdragen of uitkeringen en op de emolumenten en honoraria 
die betrekking hebben op prestaties geleverd door de beoefenaars van vrije beroepen.
De Minister van Economische Zaken kan nochtans per sector afwijkingen toestaan op grond van de wet betreffende de economische
reglementering en de prijzen zoals zij voortspruit uit de wet van 30 juli 1971 houdende wijziging van de besluitwet van 22 januari 1945 
betreffende het beteugelen van elke inbreuk op de reglementering betreffende de bevoorrading van het land.
§ 4
Voor de bestaande contracten kan elk van de contracterende partijen van zijn medecontractanten ter vervanging van de beschikking
verboden op grond van § 1 van dit artikel de opneming eisen van een herzieningsbeding overeenkomstig de bepalingen van § 2 van dit 
artikel.
Wanneer de partijen geen akkoord bereiken over de tekst van dit beding, wordt de procedure voor het gerecht gebracht.
De vordering wordt bij de bevoegde rechtbank van eerste instantie aanhangig gemaakt, behoudens de toepassing van de artikelen 563 
tot 566 van het Gerechtelijk Wetboek.
De vordering wordt ingeleid in de vormen en volgens de regelen bepaald bij de artikelen 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek.
Op verzoek van de partijen of van een der partijen wordt de vordering vooraf ter minnelijke schikking voorgelegd volgens de procedure 
bepaald bij de artikelen 731 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.
[…]



PRIJSAANPASSINGSCLAUSULE – Bijzondere voorwaarden 
A. WET BETREFFENDE ECONOMISCHE HERSTELMAATREGELEN (30 maart 1976)

Artikel 52 Herstelwet 1976:
“[…]
§ 5
Voor de toepassing van dit artikel kunnen de Staat en de publiekrechtelijke personen een vergelijk 
treffen en een compromis aangaan; wanneer ze van laatstvermelde mogelijkheid gebruik maken, 
mogen de scheidsrechters niet het statuut van rijksambtenaar hebben.
§ 6
Dit artikel is niet van toepassing op de overeenkomsten met een buitenlands element, behalve 
wanneer ze
–
betrekking hebben op in België uit te voeren prestaties;
–
door personen die in België verblijven, werden gesloten.
Deze twee voorwaarden moeten gelijktijdig worden verwezenlijkt.”



PRIJSAANPASSINGSCLAUSULE – Bijzondere voorwaarden 

A. WET BETREFFENDE ECONOMISCHE HERSTELMAATREGELEN (30 maart 
1976)

1. Geen automatische indexatie van industriële en/of commerciële prijzen in functie van 
het indexcijfer der consumptieprijzen of enig ander indexcijfer 

Bv. “Al onze prijzen worden jaarlijks op 1 januari automatisch en zonder verder kennisgeving 
geïndexeerd op basis van de index der consumptieprijzen.” = niet OK

2. Beperkt tot een bedrag van maximum 80% van de eindprijs (20% ongewijzigd)

3. Prijsstijging gekoppeld aan parameters die reële kosten vertegenwoordigen

• Je dient aan te geven welk deel van de prijs betrekking heeft op welke parameter en dat percentage moet 
overeenstemmen met de realiteit 

• Prijsstijging mag enkel betrekking hebben op parameter waar zich stijging voordoet



Bijzondere voorwaarden – Herstelwet   

Voorbeeld? P1 = P0 x (0,2 + (L1/L0 x 0,4) + (M1/M0 x 0,4))

P1 : Prijsniveau in een gegeven jaar 
P0 : Prijsniveau in jaar 1 (basisniveau) 
L1 : Loonkost in een gegeven jaar 
L0 : Loonkost in jaar 1 (basisjaar) 
M1 : Materieelkost in een gegeven jaar
M0 : Materieelkost in jaar 1 (basisjaar) 

Sanctie? Beding is van rechtswege nietig → niet afdwingbaar

Uitzonderingen?

• Geldt niet voor huurprijzen, wedden en lonen, sociale bijdragen of uitkeringen
• Geldt niet voor overeenkomsten met buitenlands element



Bijzondere voorwaarden – Privaat bouwrecht 

B. 1. Aannemingsovereenkomsten tegen vaste prijs 

- Principe = contractsvrijheid
- Bijzondere regel: artikel 1793 oud BW: “Wanneer een architect of een aannemer het oprichten 
van een gebouw op zich heeft genomen tegen vaste prijs, volgens een met de eigenaar van de grond vastgelegd en 
overeengekomen plan, kan hij geen vermeerdering van de prijs vorderen, noch onder voorwendsel van vermeerdering 
van de arbeidslonen of van de bouwstoffen, noch onder voorwendsel van verandering of vergrotingen die in het plan 
zijn aangebracht, tenzij voor die veranderingen of vergrotingen schriftelijke toestemming is verleend, en de prijs ervan 
met de eigenaar is overeengekomen.”. 

-= Principe van de onaantastbaarheid van de vaste aannemingsprijs 
- MAAR: prijsherziening is niet verboden, voorwaarde: schriftelijk akkoord. 

- 1. De aannemer moet bewijzen dat de opdrachtgever zijn schriftelijke instemming 
heeft verleend voor de veranderingen/vergrotingen 

- 2. De aannemer moet bewijzen dat hij met de opdrachtgever overeengekomen is 
over de prijs van de veranderingen of vermeerderingen → alle bewijsmiddelen. 



Bijzondere voorwaarden – Privaat bouwrecht
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B.1. Aannemingsovereenkomsten tegen vaste prijs 

Indien deze voorwaarde niet vervuld zijn, heeft de aannemer geen recht op 
een prijsverhoging voor veranderingen of vergrotingen. 

- MAAR afwijking mogelijk bij : 

- 1) “sujétions imprévues”: wanneer prijsverhoging is veroorzaakt door 
abnormale onvoorzienbare omstandigheden die bij het sluiten van de OEK 
reeds bestonden, maar waarvan de aannemer onmogelijk kennis kon 
hebben (≠ imprevisie: niet te voorzien en niet bestonden op het ogenblik 
van sluiting van de OEK). 

- 2) Contractuele afwijking mogelijk: verruiming van het recht van de 
aannemer op prijsverhogingen of onderwerpen aan striktere voorwaarden. 

Type here the title of the presentation



Bijzondere voorwaarden – Privaat bouwrecht 

B.2. WET BREYNE (9 juli 1971 – Woningbouw) 

- Idem: Prijsherzieningen zijn niet verboden 
- Wet: verplichte vermeldingen in OEK – SCHRIFTELIJK (sanctie: 

nietigheid)
- Art. 7, e): “De overeenkomsten bedoeld in artikel 1 (…) moeten de (totale prijs van het 

huis of van het appartement, of, in het desbetreffende geval van de verbouwing of de 
uitbreiding) alsmede de wijze van betaling opgeven; vermelden dat de prijs kan worden 
herzien; (Deze prijs omvat alle werken die nodig zijn voor de normale bewoonbaarheid 
ervan)”. 

- de OEK tussen de bouwheer en de aannemer moet vermelden 
dat de prijs “kan worden herzien”. 



Bijzondere voorwaarden – Privaat bouwrecht 
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WET BREYNE 

• Sanctie: nietigheid van de overeenkomst 

• Discussie in de doctrine 

- 1. Partijen moeten verplicht een prijsherziening voorzien in hun OEK → 
zodat een ‘absoluut forfaitaire prijs’ niet mogelijk is (bv. M. Devroey, K. 
Uytterhoeven) 

- 2. Partijen kunnen wel een ‘absoluut forfaitaire prijs’ overeenkomen door 
contractueel te stipuleren dat het percentage van de prijs van het gebouw dat voor 
herziening vatbaar is 0% bedraagt (S. Snaet en P. Truyen, M. Schelkens). 

- → Art. 1 Uitvoeringsbesluit (KB 21.10.71): legt enkel een maximumpercentage op voor de 
prijsherziening en geen minimumpercentage. 

Type here the title of the presentation



Bijzondere voorwaarden – Privaat bouwrecht 
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WET BREYNE 

• Specifieke voorwaarden voor prijsherzieningsclausule in OEK onderworpen 
aan de Wet Breyne

- Onderscheid prijs voor de GROND en de prijs van de WERKEN 

- Herziening van de prijs kan geen betrekking hebben op de prijs van de grond 

- Kan bovendien slechts betrekking hebben op 80% van de oorspronkelijke prijs 

- De parameters die in rekening kunnen worden gebracht zijn de schommelingen van 
de arbeidskosten en materiaalprijzen 

- De herziening van de arbeidskosten kan max. 50% van de prijs van de werken 
inhouden. 

(Uitvoeringsbesluit Wet Breyne) 

Type here the title of the presentation



Bijzondere voorwaarden – B2B-wetgeving 

C. B2B WET

- Wet van 4 april 2019 → onrechtmatigheid contractuele clausules in B2B-
relaties – opgenomen in boek VI WER 

- Van toepassing op alle OEK die na 01.12.2020 werden gesloten, verlengd of 
gewijzigd → ook van toepassing op algemene voorwaarden 

- Gedetailleerde regeling omtrent onrechtmatige bedingen in B2B-relaties

- In navolging van onrechtmatige bedingenleer in B2C (boek VI WER) 

- Beperking van de wilsautonomie van de contractspartijen 



Bijzondere voorwaarden – B2B-wetgeving 
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C. B2B-wet 

- Niet: overheidsopdrachten – financiële diensten
- Lex specialis: B2B

- B2C: boek VI WER (artt. VI. 82-87) 

- C2C: Gemeenrechtelijke regeling in nieuw BW (boek V) – nieuw ALGEMEEN 
VERBOD OP ONRECHTMATIGE BEDINGEN 

- Wetsvoorstel op 21.04.2022 goedgekeurd door de Kamer 
- Nog niet gepubliceerd in het BS 
- Inwerkingtreding: 1ste dag van de 6de maand na de bekendmaking, wellicht in 

november – december 2022 (cf. 
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1806/55K1806010.pdf) 

Type here the title of the presentation
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Bijzondere voorwaarden – B2B-wetgeving 

ALGEMENE TOETSINGSNORM (“catch all”-bepaling) 

- Art. 5.52 NBW: “Elk beding waarover niet kan worden onderhandeld en dat 

een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van partijen is 

onrechtmatig en wordt voor niet geschreven gehouden”. 

- Art. VI. 91/3, § 1 WER: “Voor de toepassing van deze titel is elk beding van 

een overeenkomst gesloten tussen ondernemingen dat, alleen of in samenhang 

met één of meer andere bedingen, een kennelijk onevenwicht schept tussen de 

rechten en plichten van de partijen, onrechtmatig”. 



Bijzondere voorwaarden – B2B-wetgeving 
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• Art. 5.52 NBW: énkel van toepassing op bedingen “waarover niet kan 
worden onderhandeld” 

- Ratio legis: “Zo wordt voorkomen dat een contract waarover daadwerkelijk werd  
onderhandeld en dat met kennis van zaken werd gesloten, later ter discussie kan 
worden gesteld op grond van het begrip “onrechtmatige beding”, wat zou ingaan 
tegen de doelstelling van de regeling inzake die bedingen en bovenmatig afbreuk zou 
doen aan de contractsvrijheid” (MvT bij wetsvoorstel invoering boek V BW). 

- ↔ Art. VI. 91/3, § 1 WER: wél van toepassing op individueel onderhandelde 
bedingen 

• Verdere uitwerking: verschil tussen WER en NBW  

- WER bevat een “zwarte lijst” en “grijze lijst” van onrechtmatige bedingen 

- Nieuw BW bevat geen “zwarte” en “grijze lijst”, maar wel specifieke bepalingen 
inzake ‘schadebedingen’ en ‘bevrijdingsbedingen’. 

Type here the title of the presentation



Bijzondere voorwaarden – B2B-wetgeving 
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B2B-onrechtmatige bedingen  

• Algemene toetsingsnorm (art. VI. 91/3, § 1 WER) 

- Verbiedt bedingen die een kennelijk onevenwicht creëren tussen de 
rechten en plichten van partijen 

- Beoordelingscriteria: 
- Alle omstandigheden bij sluiten van overeenkomst
- Andere bedingen van de overeenkomst of van samenhangende overeenkomsten
- De aard van het product
- De vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid van het beding
- De algemene economie van de overeenkomst
- Handelsgebruiken en de sector

• Bijvoorbeeld: een clausule die bepaalt dat de leverancier de vooropgestelde 
leveringstermijn éénzijdig kan wijzigen.  

sentation



Bijzondere voorwaarden – B2B-wetgeving 
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• Beoordelingsruimte over wat ‘onrechtmatig’ is blijft zeer ruim 

• WER maakt gebruik van indicatieve lijsten: “zwarte” en “grijze” lijst van 
bedingen

• Zwarte lijst (art. VI. 91/4 WER) 

- = bedingen die in elk geval onrechtmatig zijn 

- Strikte interpretatie vereist 

- Beperkte lijst van 4 bedingen, bijv.  

- “de onderneming het eenzijdige recht te geven om een of ander beding van de overeenkomst 
te interpreteren” (2°) 

- “in geval van betwisting, de andere partij te doen afzien van elk middel van verhaal tegen de 
onderneming” (3°) 

- Impact op arbitrage- en bevoegdheidsbedingen, uitdrukkelijk ontbindende bedingen,…  

Type here the title of the presentation
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• Grijze lijst (art. VI. 91/ 5 WER) 

• = Bedingen die vermoed worden onrechtmatig te zijn tot bewijs van het 
tegendeel door gebruiker van het beding

• 8 categorieën van bedingen: strikte interpretatie 

• Beoordeling:  

- Gebruiken in de sector; 

- Aard van het product;  

- Omdat partijen de regel werkelijk gewild hebben.  

→ Vraag: volstaat een stijlclausule die stelt dat elk beding werkelijk gewild is door de partijen en 
geen kennelijk onevenwicht doet ontstaan tussen de rechten en plichten van de partijen om het 
vermoeden van onrechtmatigheid te weerleggen? 

Type here the title of the presentation
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B2B-wet – grijze lijst – voorbeelden 

• Eénzijdige wijzigingsbedingen = Beding dat een eenzijdige wijziging toelaat 
van de prijs, kenmerken of voorwaarden wordt vermoed onrechtmatig te 
zijn bij gebrek aan geldige reden: 

Art. VI.91/5, 1° WER: “Worden behoudens bewijs van het tegendeel

vermoed onrechtmatig te zijn de bedingen die ertoe strekken de

onderneming het recht te verlenen om zonder geldige reden de

prijs, de kenmerken of de voorwaarden van de overeenkomst

eenzijdig te wijzigen”.

Type here the title of the presentation



Bijzondere voorwaarden – B2B-wetgeving – art. VI. 91/5, 1° WER

Ratio legis van de regel inzake éénzijdige wijzigingsbedingen 

“Naargelang van gewijzigde marktomstandigheden moet de onderneming dan ook 

wijzigingen in de prijs, in de voorwaarden, zelfs in de kenmerken van de goederen of de 

dienstverlening op een vlotte manier kunnen overeenkomen met haar tegenpartij. 

Tegen eenzijdige aanpassingen die objectief kunnen verantwoord worden ingevolge 

wijziging in de prijs van grondstoffen of aangepaste prijzen van toeleveranciers is 

bijgevolg op zich niets aan te merken voor zover dit niet op een louter discretionaire basis 

gebeurt. (…) Daarom kan men iedere willekeurige wijziging van prijzen, voorwaarden, en 

kenmerken als onrechtmatig beschouwen, tenzij de onderneming aantoont dat die 

wijziging in de gegeven omstandigheden wel redelijk is”

(Parl.St. 2018-19, nr. 54-1451/003, 41). 



Bijzondere voorwaarden – B2B-wetgeving – Art. VI.91/5, 1° WER 

Een beding dat een éénzijdige wijziging van de prijs toelaat, wordt dus niet 
vermoed onrechtmatig te zijn, als de wijziging op een geldige reden berust.

• Geldige reden moet gevonden worden in gewijzigde marktomstandigheden
• = vereiste van objectieve parameters die reële kosten vertegenwoordigen, bv. 

• wijziging in de prijzen van grondstoffen of van diensten van toeleveranciers
• wijziging van het wetgevend kader, bv. wijziging van een opgelegde taks of heffing op 

energie. 
• Wijziging van de regionaal opgelegde quotumverplichting inzake energie



Bijzondere voorwaarden – B2B-wetgeving – Art. 91/5, 1° WER 

-Een kosteloos opzegrecht voor de tegenpartij vormt geen “tegengewicht” voor louter 

discretionaire éénzijdige wijzigingen (Parl.St. 2018-19, nr. 54-1451/3, p. 41). 

-Geldige reden? Open norm → rechtsonzekerheid 

-Oplossing: clausule in OEK met al dan niet limitatieve opsomming van redenen die 

partijen als geldig beschouwen voor eenzijdige wijziging. 

→ MAAR geen wettelijke verplichting om ‘geldige’ redenen in het contract op  te 

sommen (tenzij voorwerp van de verbintenis hierdoor onbepaalbaar wordt – art. 

1129 oud BW ). 

→ OPPASSEN: geen té ruime opsomming van geldige reden tot 1 zijdige wijziging ↔

‘kennelijk onevenwicht’ (algemene toetsingsnorm - art. VI. 91/3, § 1 WER). 
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• Art. VI.91/5, 3° WER: “Worden behoudens bewijs van het tegendeel
vermoed onrechtmatig te zijn, de bedingen die ertoe strekken, zonder
tegenprestatie het economisch risico op een partij te leggen, indien die
normaliter op de andere onderneming of een andere partij bij de
overeenkomst rust”.

• Voorbeeld: koop – doorverkoop – beding dat de leverancier verplicht om de 
producten terug te nemen die de koper niet kon doorverkopen – geen 
tegenprestatie voor terugnameplicht 

Type here the title of the presentation
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• “Ongepaste” contractuele beperking of uitsluiting van de  wettelijke rechten 
in geval van wanprestatie

• Art. VI. 91/5, 4° WER: “worden behoudens bewijs van het tegendeel
vermoed onrechtmatig te zijn de bedingen die ertoe strekken, op ongepaste
wijze de wettelijke rechten van een partij uit te sluiten of te beperken in
geval van volledige of gedeelde wanprestatie of gebrekkige uitvoering door
de andere onderneming van een van haar contractuele verplichtingen”.

- Bijvoorbeeld overmachtsclausule: te ruime omschrijving van het begrip overmacht 

- Bv. Leverancier bedingt geen aansprakelijkheid te dragen voor niet tijdige levering door files 
op de weg (overmacht) 

- = ongepaste beperking van de wettelijke rechten van de onderneming in geval van 
wanprestatie. 

Type here the title of the presentation
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B2C- onrechtmatige bedingen (Boek VI WER)

Verboden is:

• te bepalen dat de prijs wordt vastgelegd op het ogenblik van levering

• eenzijdig de prijs te verhogen of de voorwaarden ten nadele van de consument te wijzigen 
op basis van elementen die enkel afhangen van de wil van de onderneming

- overeenkomsten van BEPAALDE duur = absoluut verbod
- overeenkomsten van ONBEPAALDE duur: kan indien consument recht krijgt om 

overeenkomst kosteloos en binnen redelijke termijn te beëindigen

Sanctie? Nietigheid
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B2B - Verbod op misbruik van economische afhankelijkheid (Boek IV WER)

= verbod om misbruik (1) te maken van een positie van economische
afhankelijkheid (2) van een andere onderneming waardoor de mededinging
kan worden aangetast (3) op de betrokken Belgische markt of een wezenlijk
deel ervan.

-Begrip economische afhankelijkheid (art. I.6, 4° WER): “positie van

onderworpenheid van een onderneming ten aanzien van één of meer andere ondernemingen
gekenmerkt door de afwezigheid van een redelijk equivalent alternatief, beschikbaar binnen een
redelijke termijn, en onder redelijke voorwaarden en kosten, die deze of elk van deze ondernemingen
toelaten om prestaties of voorwaarden op te leggen die niet kunnen verkregen worden in normale
marktomstandigheden”.
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- Twee testen: 

- 1° is er voor de onderneming geen redelijk equivalent alternatief 
voorhanden, dat beschikbaar is binnen een redelijke termijn en 
onder redelijke voorwaarden en kosten; 

- 2° zou de andere onderneming daardoor prestaties of voorwaarden 
kunnen opleggen, die in normale marktomstandigheden niet zouden 
kunnen worden verkregen? 

Voorbeelden: opleggen van onbillijke prijzen of andere onbillijke 
contractuele voorwaarden, leveringsweigering, …(art. IV.2/1 WER). 

Sanctie? Geldboete tot 2% van omzet, nietigheid en eventueel
schadevergoeding
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D. ANDERE?

MEDEDINGINGSRECHT kijkt kritisch naar:

• Prijsstijgingsbrieven
- Individueel en concreet gericht aan welbepaalde klant
- Let op met timing

• Most Favored Customer clauses, English clauses, etc. 
• Simultane prijsstijgingen in de sector
• Opleggen van wederverkoopprijzen

Sanctie? Geldboete tot 10% van omzet en nietigheid (van beding, maar soms ook van gehele 

overeenkomst!)



II. Redactie PW-clausules: 
aandachtspunten 
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• In de prijswijzigingsclausule moet worden omschreven onder welke 
voorwaarden de overeengekomen prijs kan aangepast worden

- De clausule moet voorzien wanneer de prijs kan aangepast worden. Is dit op vaste 
tijdstippen (elk jaar of elke drie maanden)? Of is dit telkens wanneer er zich een 
prijsstijging voordoet (bijvoorbeeld als de prijzen met meer dan 10% stijgen)?

• De nieuwe prijs moet bepaald kunnen worden op basis van deze clausule, 
zonder dat er een nieuw akkoord nodig is tussen de contractspartijen 
(sanctie: nietigheid), bv. een aanpassing van de prijs op basis van de huidige 

economische toestand is ongeldig

• Prijsverhoging moet in verhouding zijn met de verhoging van deze reële 
kosten (cf. risico op  kwalificatie als “kennelijk onevenwicht” – zie art. VI.91/3, 
§ 1 WER).
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• Het beding is slechts mogelijk tot een bedrag van max. 80% van de eindprijs

• Verwijzing naar objectieve parameters die reële kosten vertegenwoordigen, 
bv. stijging in de prijzen van grondstoffen, transport en verzending 

• Iedere parameter is alleen toepassing op dat gedeelte van de prijs dat 
beantwoordt aan de kosten die het vertegenwoordigt 

• De nieuwe prijs kan in beginsel enkel van toepassing zijn op bestellingen 
geplaatst na de mededeling van de prijswijziging (anders: risico op 
onrechtmatigheid) 
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• Mogelijkheid: beding dat voorziet in een procedure van stilzwijgende 
aanvaarding van de door de onderneming ‘voorgestelde” wijzigingen. 

- = recht om de wijzigingen voor te stellen die bij afwezigheid van protest binnen een 
bepaalde (redelijke) termijn geacht worden aanvaard te zijn. 

- → ≠ éénzijdige wijziging 

- MAAR OPLETTEN: economische omstandigheden – wederpartij heeft de facto geen 
enkele mogelijkheid om de wijziging te weigeren – risico: misbruik van economische 
afhankelijkheid (cf. art. IV.2/1 WER). 
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• Wat met dalende prijzen? 
- Bijvoorbeeld: daling van de grondstofprijzen van uw leveranciers

- Vraag: dient uw prijsaanpassingclausule te voorzien dat uw prijs mee daalt? 

• B2C: wettelijke verplichting van wederkerigheid 

- Als u een overeenkomst afsluit met een consument dan moet een
prijsaanpassingsclausule, om geldig te zijn, ook voorzien dat de prijzen kunnen dalen

• B2B: geen wettelijke verplichting van wederkerigheid 

- Dit betekent bv. dat u enkel prijsstijgingen zou kunnen voorzien in de OEK 

! OPLETTEN: risico op “kennelijk” onevenwicht tussen rechten en verplichtingen 
van de partijen (strijdigheid met algemene toetsingsnorm in art. VI.91/3, § 1 
WER). 
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BIJZONDERE WETGEVING  - B2B 

Excursus: Toepassing in internationale 
context

• Vraag: kan men de Belgische B2B-wet 
opzij zetten door een rechtskeuze voor 
een vreemd recht? 
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• Oplossing: in sommige gevallen rekening houden met Belgische B2B-wet 
ondanks keuze voor een vreemd recht 

• Bron: Rome I-verordening (Verord. 593/2008 van 17.06.08) 

• 1) Interne overeenkomst – het gekozen recht = enige ‘vreemde’ element

- Art. 3, lid 3: “Indien alle overige op het tijdstip van de keuze bestaande
aanknopingspunten zich bevinden in een ander land dan het land waarvan het recht
is gekozen, laat de door de partijen gemaakte keuze de toepassing van de
rechtsregels van dat andere land waarvan niet bij overeenkomst mag worden
afgeweken, onverlet”.

- VOORRANG AAN DWINGENDE REGELS VAN BELGISCHE B2B-wet
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• 2. Geschil voor BELGISCHE RECHTER: deze moet met de Belgische regels 
van de B2B-wet rekening houden als bepaling van bijzonder dwingend 
recht 

- Art. 9, tweede lid Rome I: “Niets in deze verordening beperkt de toepassing van 
de bepalingen van bijzonder dwingend recht van de rechter bij wie de zaak 
aanhangig is”. 

- Definitie “bepalingen van bijzonder dwingend recht” in art. 9, eerste lid Rome I: 

- “Bepalingen van bijzonder dwingend recht zijn bepalingen aan de inachtneming waarvan een 
land zoveel belang hecht voor de handhaving van zijn openbare belangen zoals zijn politieke, 
sociale of economische organisatie, dat zij moet worden toegepast op elk geval dat onder de 
werkingssfeer ervan valt, ongeacht welk recht overeenkomstig deze verordening overigens van 
toepassing is op de overeenkomst”. 
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- Voldoen de Belgische B2B-regels aan deze kwalificatie?  

- Zie Parl.St.Kamer 2018-19, nr. 54-1451/3, 34-35:

- “De bepalingen voorgesteld in de verschillende amendementen zijn
beschermingsbepalingen die tot doel hebben de publieke economische orde te
reguleren. Dergelijke wettelijke bepalingen zijn van dwingend recht en behoren
tot wat gemeenzaam de categorie der “politiewetten” wordt genoemd. De
Europese IPR-verordeningen (voornamelijk Rome I en Rome II) regelen het IPR-
aspect voor wat het toepasselijke recht binnen de Europese Unie betreft”.
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3. Geschil voor niet-Belgische rechter – mogelijkheid om gevolg toe te kennen aan
Belgische B2B-wet onder strikte voorwaarden

- Artikel 9, derde lid Rome I: 

- “De rechter kan ook gevolg toekennen aan de bepalingen van bijzonder dwingend recht 
van het land waar de verbintenissen krachtens de overeenkomst moeten worden 

nagekomen of zijn nagekomen, voor zover die bepalingen van bijzonder dwingend recht 
de tenuitvoerlegging van de overeenkomst onwettig maken. Bij de beslissing of aan deze 

bepalingen gevolg moet worden toegekend, wordt rekening gehouden met hun aard en 
doel alsmede met de gevolgen die de toepassing of niet-toepassing van deze bepalingen 

zou kunnen hebben”. 
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III. Alternatieven bij gebrek 
aan PW-clausule: overmacht 
en/of hardship



BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 
A. OVERMACHT

-Grondslag: artikel 1147 – 1148 oud BW: de SN is niet contractueel AH wanneer de niet-
nakoming, de niet-tijdige of de niet-behoorlijke nakoming het gevolg is van een vreemde 
oorzaak, zoals toeval en overmacht, die aan de SN niet kan worden toegerekend. 

-Strikte voorwaarden: 

1. Onvoorziene omstandigheid 
• Bv. Coronacrisis werd na een aantal weken al voorzienbaar 

2. Die buiten de controle ligt van partij die moet uitvoeren (= ontoerekenbaar) 
• Wat is exacte oorzaak van het niet kunnen nakomen? 
• Bv. Vliegverbod door overheid, maar ergens anders nog bevoorrading mogelijk? 

3. Die de nakoming geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt
• In principe: niet voldoende dat uitvoering van verbintenis duurder of zwaarder wordt

• Bv. mogelijkheid tot bevoorrading bij andere leveranciers, ook al is dit moeilijker of kostelijker
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• NUANCERING : invulling begrip ONMOGELIJKHEID
• Geen eensgezindheid:  

• Meerderheid RS: klassieke visie: onmogelijkheid moet volstrekt of absoluut 
zijn (bv. Gent 19.06.03; Vred. Doornik 25.09.2001; Vred. Oudenaarde 
13.11.14) 

• Minderheid RS + heersende doctrine: ‘normale’, ‘menselijke’ of ‘redelijke’ 
onmogelijkheid om de verbintenis na te komen, MAAR geen financiële 
overmacht. 

• RS.: Vred. Doornik 8 mei 2007 
• RL: bv. S. Stijns, A. Van Oevelen, P. Wéry, L. Cornelis, De Potter 

• Voorbeeld: tegoedbonnen in de reis-, cultuur- en sportsector om harde 
gevolgen van overmacht te temperen – MB 14 september 2020 (aangepast op 
12.05.2021). 

.
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- Gevolgen van overmacht

- Tijdelijk karakter overmacht: schorsing 

- Schorsing tijdens de duur van de vreemde 
gebeurtenis, 

- TENZIJ: de OEK door die vertraging enige betekenis / 
nut verliest, bv. artiest kan niet optreden op festival 
wegens (tijdelijke) ziekte 
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- Blijvend karakter overmacht: bevrijding 

→ werkt op het niveau van de verbintenis en niet van de OEK

→ RISICOLEER: in functie van aard van de OEK 

→ éénzijdig contract (bv. schenking): 

SN moet niet meer presteren – SE van de uitgedoofde 
verbintenis draagt risico 

- Uitzondering: wanneer de SE de SN reeds in gebreke had 
gesteld voor de niet nakoming. In dat geval blijft de SN 
aansprakelijk.
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→ Wederkerig contract – wederkerige
verbintenissen doven beide uit

→ wederzijdse bevrijding 

→ de partij die er zich op beroept moet de beloofde 
prestatie niet nakomen EN is evenmin gehouden tot 
betaling van een plaatsvervangende schadevergoeding
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- Uitzondering: eigendomsoverdracht van een geïndividualiseerd 
goed (species-zaak ) (art. 1138 en 1583 oud BW) 

- Behoudens afwijkende bepalingen in de overeenkomst gaat de 
eigendom over op het moment dat de overeenkomst wordt 
gesloten (bv. koop) 

- Wanneer de zaak door overmacht vóór de levering teniet gaat, zal 
de verkrijger van de zaak toch nog verplicht zijn om de 
tegenprestatie te leveren

→ de koper moet de koopprijs betalen ook al is het 
gekochte goed vóór de materiële levering door 
overmacht teniet gegaan. 
- Uitzondering: IS door de koper → leverancier draagt 

risico 
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- Uitdoving van rechtswege (= automatisch) 

- In principe: geen rechterlijke tussenkomst of 
buitengerechtelijke beëindigingsverklaring 
(kennisgeving) vereist, maar wel wenselijk (zie nieuw 
BW → kennisgevingsplicht)
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OVERMACHT 
TOEKOMST

Boek 5 Nieuw Burgerlijk Wetboek: 

- Art. 5.226, § 1 NBW - “Overmacht” 

- Begrip: Er is sprake van overmacht in geval van ontoerekenbare
onmogelijkheid voor de schuldenaar om zijn verbintenis na te komen.
Hierbij wordt rekening gehouden met het onvoorzienbaar en het
onvermijdbaar karakter van het beletsel tot nakoming.

- Gevolgen: De schuldenaar is bevrijd indien de nakoming van de
verbintenis blijvend onmogelijk is geworden door de overmacht. De
nakoming van de verbintenis is opgeschort voor de duur van de tijdelijke
onmogelijkheid.



OVERMACHT – nieuw BW  

- Gevolgen van overmacht 

-Art. 5.226, § 2 NBW - → kennisgevingsplicht 

“§ 2. Zodra de schuldenaar kennis heeft of behoort te hebben van een 
oorzaak van onmogelijkheid tot nakoming, dient hij de schuldeiser hiervan 

binnen een redelijke termijn op de hoogte te brengen. Komt de schuldenaar 
aan deze verplichting te kort, is hij gehouden tot het herstel van de schade 

die hiervan het gevolg is”. 
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• Overgangsrecht 

• “De bepalingen van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op alle 

rechtshandelingen en rechtsfeiten die hebben plaatsgevonden nà de inwerkingtreding 
van deze wet. 

• Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn die bepalingen NIET van toepassing en 
blijven de vorige regels van toepassing: 

• 1° op de toekomstige gevolgen van rechtshandelingen en rechtsfeiten die hebben 
plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van deze wet; 

• 2° in afwijking van het eerste lid, op rechtshandelingen en rechtsfeiten die hebben 
plaatsgevonden na de inwerkingtreding van deze wet die betrekking hebben op een 
verbintenis ontstaan uit een rechtshandeling of rechtsfeit dat heeft plaatsgevonden voor de 
inwerkingtreding van deze wet” (Parl.St. Kamer, nr. 55-1806/10, p. 86). 
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A. OVERMACHT BIJ GELDSCHULDEN?  

- Vraag: is de betaling van een geldsom als prestatie onmogelijk door 
de situatie van overmacht? 

- “GENERA NON PEREUNT” (“soortzaken vergaan niet”)

→ Betalen is in principe niet onmogelijk 

- Princiepsarrest - Cass. 28 juni 2018, AR C.17.0701.N: 

“Een schuldenaar is bevrijd indien de nakoming van de verbintenis blijvend onmogelijk is 
geworden door overmacht. 

Financieel onvermogen, voor de schuldenaar overmacht, ook al is zij het gevolg van externe 
omstandigheden die voor de schuldenaar overmacht uitmaken, heeft niet tot gevolg dat de 

schuldenaar van zijn betaalverbintenis is bevrijd”. 



A. OVERMACHT BIJ GELDSCHULDEN? 

- Kritiek: pleidooi voor RELATIVERING: 

- Zie bijvoorbeeld: Toelichting wetsvoorstel verbintenissen: “In verband met geldschulden wordt 

verduidelijkt dat het adagium genera non pereunt slechts een statistische regel vertolkt, meer 

bepaald slechts het geval dat het vaakst voorkomt in de praktijk. De schuldenaar kan doorgaans 

inderdaad niet aantonen dat het onmogelijk is om een geldschuld te betalen. Dat is echter wel het 

geval bij een werkelijke onmogelijkheid tot nakoming die ontoerekenbaar is. Aldus kan het bevel 

van hogerhand om bepaalde al dan niet te verrichten “slaan op de verbintenis tot betaling van een 

geldsom en een bevrijdende vreemde oorzaak opleveren” (MvT bij wetsvoorstel 16.07.19, Parl.St. 

Kamer 2019, nr. 55-0174/1, 247). 

- Cf. Uitlopende rechtspraak tijdens de eerste lockdown-periode – vnl. huurgeschillen



A. OVERMACHT BJ GELDSCHULDEN  

60

• SOMS HUURDERS WEL VEROORDEELD TOT INTEGRALE BETALING HUURPRIJS 

• Reden: financiële overmacht bevrijdt de huurder niet + geen rechtsmisbruik in 
hoofde van de VH 

• Bv. Vred. Bree 16.07.2020 (RW 2020-21, 759):

“Schuldenaars die – zoals in dit geval verwerende partij – door het wegvallen van inkomsten en ondanks de

steunmaatregelen van de overheid, financieel niet meer bij machte zijn om een schuld te betalen, kunnen in
de regel geen beroep doen op de rechtsfiguur van de vreemde oorzaak of overmachtssituatie (…) De
huurder zou om respijt kunnen verzoeken (art. 1244, tweede lid BW), maar dit zal hem niet bevrijden van
zijn schuld. De ratio legis van art. 1244, tweede lid BW bestaat er precies in dat de rechter in zeer
uitzonderlijke omstandigheden – zoals in dit geval – de billijkheid mag gebruiken om de eis tot betaling in
een bepaald concreet geval te corrigeren. In dit geval wordt door de verwerende partij – ondanks haar
beweerde precaire financiële toestand – geen toepassing gevraagd van art. 1244, tweede lid BW (…)”.
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• “Verwerende partij betoogt ten onrechte dat eisende partijen rechtsmisbruik zouden

plegen, daar niet wordt aangetoond dat hun vordering tot betaling van de volledige huur
gedurende de maanden mei en juni 2020 kennelijk niet strookt met de wijze waarop een
voorzichtige en bedachtzame contractspartij haar rechten in de gegeven omstandigheden
zou uitoefenen. De handelwijze van eisende partijen gaat niet kennelijk de grenzen van de
normale rechtsuitoefening te buiten”.

• Zie in dezelfde zin:

-Vred. Oostende 16.07.2020 (Huur 2021, 40): “Het betalen van de huur is in elk geval

niet onmogelijk geworden door de van overheidswege opgelegde noodmaatregelen. Financieel
onvermogen, zelfs al is dit het gevolg van externe omstandigheden waaraan de schuldenaar geen fout
heeft, kan geen overmacht uitmaken op basis waarvan men bevrijd zou zijn van zijn
betalingsverbintenis”.
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• Zie in dezelfde zin:

-Vred. Gent (I) 6 juli 2020 (TBO 2020, 441)

- Exploitant van een grote fastfoodketen dient integrale huur te
betalen (mogelijkheid voor afhaalmaaltijden)

- Vordering huurder: kwijtschelding huurschulden

- Neen: a) financiële overmacht, b) artikel 1722 oud BW
c) rechtsmisbruik: eigen houding huurder (stopte elke
betaling en weigerde elke onderhandeling met de VH die zich
pro actief opstelde)
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• CONCLUSIE: SOMMIGE RECHTSPRAAK STELDE ZICH STRENG OP IN DE 
EERSTE LOCKDOWN-periode t.a.v. overmacht bij ‘geldschulden’ 

- Financiële overmacht niet aanvaard (aansluiting bij Cassatierechtspraak) 

- MAAR NUANCERING: 

- Voorbehoud verbod op rechtsmisbruik 

- Artikel 1244, eerste lid oud BW: uitstel van betaling (strikte voorwaarden) 

- ANDERE RECHTSPRAAK:

- 1) huurder verplicht tot gedeelte van de huurprijs (ook met
respijttermijnen)

- Basis: goede trouw – gedeeltelijk tenietgaan gehuurde goed  ex art. 1722 oud 
BW  (cf. o.m.: Vred.  Antwerpen 10.07.2020 – Vred. Brugge 28.05.2020, Huur 2020, 214). 
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- ANDERE RECHTSPRAAK:

- 2) Huurder niet verplicht tot betaling van de huurprijs

- Basis: verplichte sluiting is een geval van overmacht dat tijdelijk de VH 
verhindert om het rustig huurgenot te verschaffen en/of zorgt voor een tijdelijk   
tenietgaan van het gehuurde goed (art. 1722 oud BW). 

- Toepassing van de RISICOLEER: huurder is bevrijd van zijn tegenprestatie tot 
betaling van de huur. 

Vb. - Vred. Antwerpen (II) 03.09.20 en 17.09.20 (Huur 2021, 23); 

- Vred. Schaarbeek 22.06.20; 

- Vred. Etterbeek 30.10.20 (TBBR 2021, afl. 1, 47, noot M. HIGNY);  

- Rb. Brussel 30.11.21 (JLMB 2022, 289) (café-houder die gesloten handelszaak 
gebruikt als opslagplaats).  
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Overmacht zelf moduleren? Opnemen van overmachtsclausule in contract. GROTE VRIJHEID

• (Niet-limitatieve) opsomming van omstandigheden die als overmacht kwalificeren, bv. 

overheidsmaatregelen, klimatologische omstandigheden, oorlog, ...  (uitsluiten van financiële 

problemen tegenpartij!)

• Uitbreiding van aansprakelijkheid → strengere voorwaarden 
• Bijv. “Partijen hebben geen recht om zich te beroepen op een van de volgende omstandigheden als geval van 

overmacht: (…)”. 
• Covid19, problemen m.b.t. transport, overmacht bij een toeleverancier…

• Opgelet! Geen verkapt exoneratiebeding!

• Meer soepele invulling van het overmachtsbegrip, bv. “Overmacht betekent: oorlog, pandemie, 

natuurramp, ziekte, sociale onrust (bv. staking), … “ 
• Quid imprevisie?

• Is er wel sprake van onmogelijkheid? 
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• De wijze waarop overmacht kan worden ingeroepen door de partij die zich 

erop beroept 

• Kennisgevingsplicht 

• Bewijs 

• Schadebeperking 

• Moduleren van gevolgen van overmacht, bv. opschortings-, beëindigings-, 

aanpassings- en/of heronderhandelingsmogelijkheid

!! Rechterlijke toets blijft mogelijk !!
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OVERMACHTSCLAUSULE – VOORBEELD 

1. A party cannot be held liable for any delay or non-execution of its obligations under these General Terms and Conditions or the Sales Agreement in as far as 

this delay or non-execution would be the result of circumstances over which this party reasonably does not have any control, including, without being limited 

to natural disasters, strike, lockout or other labour disputes, sabotage, fire, explosion, flood, pandemic, acts of government, war or unforeseen shortages 

or unavailability of fuel, power, raw materials, supplies or transportation means or inability or delay in obtaining the necessary governmental approvals, 

permits and licenses (hereinafter “Situation of Force Majeure”). The impossibility of the purchaser to perform as a result of insolvency or lack of financial 

means shall not be considered as a Situation of Force Majeure. 

2. The party invoking a Situation of Force Majeure shall immediately inform the other party in writing about the nature and the expected impact of the 

Situation of Force Majeure. The performance of the obligations of the Party concerned shall be suspended for the duration of the delay caused by the 

Situation of Force Majeure and the period of performance shall be automatically extended for an equal period without any penalty. As soon as the 

Situation of Force Majeure has been remedied, the party invoking the Situation of Force Majeure shall reassume its obligations. Should a Situation of Force 

Majeure last for more than three (3) months and parties have not been able to find an equitable solution to remedy the consequences of the Situation of 

Force Majeure, each party shall have the right to terminate the Agreement upon written notice to the other party. 

3. In as far as any delay or non-execution by the supplier is due to the failure of a third party whose intervention is necessary in order for the supplier to be 

able to perform the Sales Agreement, including subcontractors engaged by the Supplier, the supplier cannot be held liable for such delay or non-execution in 

as far as the third party rightfully can invoke a Situation of Force Majeure as described in clause 1 of this Article. In such case, the supplier shall not be 

obligated to engage another third party.



BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

B. IMPREVISIE 

= onvoorzienbare situatie die ernstig onevenwicht doet ontstaan tussen partijen dat de 
verdere uitvoering van de overeenkomst in onveranderde omstandigheden buitengewoon 
nadelig is voor één contractspartij (≠ onmogelijkheid) 

Vraag?

Mogelijkheid tot aanpassing overeenkomst, heronderonderhandelingsplicht, ...?  

Neen, imprevisieleer in Belgische wetgeving/rechtspraak niet algemeen aanvaard

Gevolg?

Overeenkomst moet onveranderd worden uitgevoerd ondanks de gewijzigde 
omstandigheden



BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

B. IMPREVISIE 

Let op: wel uitzonderingen in bijzondere wetgeving 

- Regelgeving inzake overheidsopdrachten: art. 38/9-10 KB 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van overheidsopdrachten (zie verder) 

- Artikel 6 Handelshuurwet: 

“Bij het verstrijken van elke driejarige periode hebben partijen het recht aan de vrederechter herziening van 
de huurprijs te vragen, mits zij bewijzen dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van 
nieuwe omstandigheden ten minste 15 t.h. hoger of lager is dan de huurprijs die in de huurovereenkomst is 
bepaald of bij de laatste herziening is vastgesteld.
De rechter doet uitspraak naar billijkheid, zonder te letten op het gunstig of ongunstig rendement dat 
uitsluitend aan de huurder is toe te schrijven”. 



IMPREVISIE 

70

- Art. 79.1 Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (internationale koop) 

- “ Een partij is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een van haar 
verplichtingen, indien zij aantoont dat de tekortkoming werd veroorzaakt door een 
verhindering die buiten haar macht lag en dat van haar redelijkerwijs niet kon worden 
verwacht dat zij bij het sluiten van de overeenkomst met die verhindering rekening zou 
hebben gehouden of dat zij deze of de gevolgen ervan zou hebben vermeden of te boven 
zou zijn gekomen” → VERHINDERING 

- Opening naar imprevisie door het Hof van Cassatie: “Gewijzigde 

omstandigheden die niet redelijkerwijze voorzienbaar waren bij de contractsluiting en die 
onmiskenbaar van aard zijn om de last van de uitvoering van de OEK op onevenredige 
wijze te verzwaren, kunnen, onder omstandigheden, een verandering uitmaken in de zin 
van deze verdragsbepaling” (Cass. 19 juni 2009, AR C.07.0289.N; Cass. 12 april 2013, AR 
C.12.0483.N). 

Type here the title of the presentation



BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

B. IMPREVISIE 

Alternatieven voor het verbod? 

1. Imprevisieclausule (zie hierna) 

2. Beroep op goede trouw / verbod op rechtsmisbruik 



IMPREVISIE 

72

-Bijv. Cass. 20 april 2006, AR C.03.0084.N. (EOT – wijziging OHgeld – oude regime –

gemeen recht)  

“(…) 4. Het bestreden vonnis beslist aldus dat, wanneer ingevolge nieuwe
omstandigheden die de partijen bij het sluiten van de overeenkomst niet
hadden voorzien, de uitvoering van de overeenkomst voor de schuldenaar
aanzienlijk moeilijker wordt, de goede trouw vereist dat de schuldeiser zijn
vordering vermindert en dat, bij gebreke zulks vrijwillig te doen, de rechter de
vordering kan verminderen. Het bestreden vonnis beslist echter niet dat de
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk was geworden, noch dat de
partijen in hun overeenkomst de mogelijkheid van herziening ervan hebben
voorzien, noch dat de eiseres misbruik heeft gemaakt van haar recht”.

→ VOORBEHOUD MISBRUIK VAN RECHT  

Type here the title of the presentation



BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

B. IMPREVISIE 

- Lagere rechtspraak: soms ook toepassing van de imprevisieleer via de ‘omweg’ 
van rechtsmisbruik / matigende werking van de goede trouw 

- Bijv. hof van beroep te Gent 03.02.14 (NJW 2015, 202, noot C. LEBON): 
- Achtergrond: 
- Samenwerkingsovereenkomst tussen textielonderneming en transportbedrijf: transport textiel aan het VK 

(jaarlijks minimum aantal transporten).  
- 2008: wereldwijde crisis – situatie van beide partijen verslechtert – heronderhandelingen mislukken 
- Opzegging OEK door textielonderneming met een opzegtermijn van 6 maanden 
- Tijdens de opzegtermijn bereikt het transport niet het minimum aantal transporten 
- Transportonderneming: vordert contractuele vergoeding voor de ontbrekende transporten

↔
Textielonderneming: geen betaling verschuldigd – crisis – overmacht / matigende werking goede trouw



BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN – IMPREVISIE 

74

• “(…) is het hof van oordeel dat in hoofde van geïntimeerde, die met haar oorspronkelijke

vordering (…) de integrale nakoming vordert (…) van de haar weliswaar gegarandeerde
transportopdrachten, wel degelijk rechtsmisbruik dient te worden weerhouden. Het lijdt
niet de minste twijfel dat de internationale financiële en economische crisis die medio
2008 ook in de textielsector toesloeg, de economie en het evenwicht van de tussen
partijen op 15 december 2004 voor een termijn van vijf jaar afgesloten
samenwerkingsovereenkomst grondig heeft verstoord (…) Eén en ander zorgde er
inderdaad voor dat appellante onmogelijk nog het vooropgestelde aantal gegarandeerde
transporten aan geïntimeerde kon aanbieden. De concrete omstandigheden waarin al - les
is geschied – met name de toeslaande financiële en economische crisis, de in - eenstorting
van de Britse markt en de daarmee gepaard gaande terugval van de export naar het
Verenigd Koninkrijk – leiden naar het oordeel van het hof tot de conclusie dat het in hoofde
van geïntimeerde wel degelijk kennelijk onredelijk was om in de gegeven omstandigheden
de in de samenwerkingsovereenkomst van 15.12.2004 gemaakte afspraken, ook tijdens
de opzegtermijn, onverkort te willen aanhouden”.

Type here the title of the presentation



BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN – IMPREVISIE 
IMPREVISIECLAUSULE (of “hardshipclausule”) 

• Onder de huidige regelgeving noodzakelijk, in de toekomstige regelgeving: sterke 

aanbeveling – clausule op maat van de OEK/ partijen 

• Inhoud: 

• Invulling van begrip imprevisie: 
• bepalen welke omstandigheden in aanmerking komen als imprevisie

• Drempel die moet worden overschreden opdat het contractuele evenwicht als verstoord wordt 

beschouwd



BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN – IMPREVISIE 
IMPREVISIECLAUSULE (of “hardshipclausule”) 

• Voorbeeld:

“In the event a change in relevant and applicable laws and regulations fundamentally alters the 

equilibrum of the Agreement, either because the cost of a Party’s performance has increased or 

because the value of the performance of a Party receives has diminished, and the change in 

[environmental] regulations occur or becomes known to the disadvantaged Party after the conclusion

of the Agreement, could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged Party, at 

the time of the conclusion of the Agreement and is beyond the control of the disadvantaged Party 

(“Hardship Event”), the Parties agree to negotiate in good faith the possible impact of such change to

the Agreement during a period of 90 calendar days following the written request of one of the Parties

(…). When a Hardship Event occurs, and Parties fail to agree on the impact of such Hardship Event to

the Agreement within the aforementioned period, each Party is entitled to terminate this Agreement 

(…) taking into account a notice period of 6 months (…)”. 



IMPREVISIE 

77

• Moduleren van de gevolgen (bv. is dit een reden om het contract te beëindigen of 

ontstaan van een heronderhandelingsplicht?)

• Andere verplichtingen (verwittigen, schadebeperkingsplicht, etc.)

LET OP: in principe mogelijkheid om heronderhandeling en beroep op rechter 

contractueel uit te sluiten (want aanvullend recht)

MAAR: herkwalificatie als onrechtmatig beding 

Type here the title of the presentation



IMPREVISIE – voorbeeld 

• Contracten juridisch correct aangegaan 

➢Producent – Trader: Ja

➢ Vaste prijs voor levering X ton/maand

➢ Geen prijsaanpassingsmogelijkheid

➢Trader – Klant: Neen (aankoopterms van de klant?)

➢ 12 PO’s voor de rest van het jaar, aan vaste prijs

• Probleem: schaarste in maïsproductie in China en extreme verhoging in 
transportprijs

➢Schaarste = probleem van producent

➢Transport = probleem van trader (‘ex works’)

Producent

(China)

Trader

(België)

Klant 

(UK)



IMPREVISIE – voorbeeld 

• Leveringsweigering aan oude prijs door Producent en eenzijdige verhoging 
van prijs ondanks overeenkomst

• Trader verliest 100K euro per maand indien hij moet leveren aan Klant

• Oplossing?

➢Procedure in China?

➢Toch leveren en verlies maken?

➢Heronderhandelen met Klant, eventueel onder “dreiging” leveringsweigering?

Producent

(China)

Trader

(België)

Klant 

(UK)



IMPREVISIE – voorbeeld 

• Lessons learned?

➢Belang van een overeenkomst

➢Belang van de feitelijke verhoudingen (economische of 
operationele afhankelijkheid)

➢Creëer een onderhandelingspositie

Producent

(China)

Trader

(België)

Klant 

(UK)



IMPREVISIE
TOEKOMST

Boek 5 Nieuw Burgerlijk Wetboek: 

- Art. 5.75 NBW - “Verandering van omstandigheden” 
→ partij kan heronderhandeling of stopzetting vragen indien:

1. Uitvoering buitensporig zwaar wordt dat zij redelijkerwijze niet langer kan worden 
geëist

2. Verandering onvoorzienbaar bij contractsluiting

3. Verandering ontoerekenbaar

4. Schuldenaar heeft risico niet op zich genomen

5. De wet, noch het contract sluiten mogelijkheid uit

→ procedure: zoals in “kort geding” 



IMPREVISIE – TOEKOMST 

82

MvT – Ratio legis

• “De verandering van omstandigheden wordt in aanmerking genomen door alle moderne
wetgeving. De bepaling beoogt rechtszekerheid te creëren in het licht van de rechtspraak
van het Hof van Cassatie, die daarin geleidelijk aan lijkt mee te gaan (zie Cass.,
14 oktober 2010, Pas., 2010, blz. 2643; Cass., 19 juni 2009, Pas., 2009, blz. 1590; Cass.,
12 april 2013, Pas., 2013, blz. 863).

• Deze bepaling put onder andere inspiratie uit de CESL en het Franse recht die voorzien in een
voorafgaande verbintenis tot heronderhandeling.

• Het eerste lid herhaalt, voor zover nodig, het beginsel dat overeenkomsten de partijen tot
wet strekken, beginsel waarop dit artikel een uitzondering vormt die enkel toepassing vindt
in uitzonderlijke omstandigheden (…)”

Type here the title of the presentation



GEVOLGEN VAN DE IMPREVISIELEER

83

• Huidig recht 

- In principe: OEK blijft onveranderd bestaan 

- Alternatieve pistes: 

- Soepele invulling overmacht: opschorting / uitdoving 

- Rechtsmisbruik / objectieve goede trouw : matiging of het herstel van de schade die door het 
misbruik is veroorzaakt  → het subjectieve recht verdwijnt evenwel niet 

- Uitvoering te goeder trouw: eventueel plicht tot heronderhandeling 

- Imprevisieclausule

• Nieuw recht

- Heronderhandelingsmogelijkheid 

- Rechter kan overeenkomst aanpassen / beëindigen 

- Imprevisieclausule

Type here the title of the presentation



IV. Verval van de 
overeenkomst? 



IV. MOGELIJK VERVAL VAN DE OVEREENKOMST? 
• Verval van de OEK wegens verdwijnen van voorwerp 

• Voorwaarden:  

• Veroorzaakt door een voorval (fysisch/materieel of wettelijk/juridisch) na het 
ontstaan van de OEK (al dan niet toerekenbaar aan 1 van de partijen) 

• Voorval maakt de uitvoering in natura OEK BLIJVEND ONMOGELIJK 

• Wat is het voorwerp van de OEK? 
• = kenmerkende verbintenis van de OEK 

→ voorwerp van de verbintenis: iets doen/ geven

• Verschil met “overmacht”. 



VERVAL – VOORBEELD
• Afgelasten van een Dakar-rally in het kader van een OEK “voor het leveren van 

logistieke en technische bijstand tijdens het evenement”. 

• OEK: leverancier stelde aan de eiser een rallywagen ter beschikking + diensten, 
prestaties en materialen verstrekken (bv. technische assistentie). Eisende partij 
betaalde op voorhand de volledige aannemingssom 

• Daags voor de start van de rally afgelast door de organisator wegens groot 
veiligheidsrisico op grondgebied waar de rally zou plaatsvinden. 

• Rb. Hasselt 10/04/2009 (bevestigd door Antwerpen 15/11/2010): 
• De OEK tot het leveren van technische en logistieke bijstand tijdens de rally was vervallen 

wegens verlies van haar voorwerp 

• Door het verdwijnen van de rally werd de uitvoering van de verbintenis onmogelijk 



VERVAL

• Gevolgen:

• Verval van de verbintenis of van de overeenkomst? 

• De verbintenis gaat van rechtswege teniet (“ex nunc”). 
→ Vanaf de gebeurtenis die het wegvallen van het voorwerp veroorzaakte (bijv. 

overheidsbevel)  

• Vergoeding is slechts verschuldigd voor geleverde prestaties tot op datum van 
het verval van de overeenkomst 



VERVAL – TOEKOMSTIG RECHT

• Art. 5.265 NBW: Verdwijning van het voorwerp.  

“De verbintenis die onmogelijk nog kan worden nagekomen in 
natura om welke reden ook, zelfs al is de niet-nakoming toerekenbaar 
aan de schuldenaar, is van rechtswege vervallen, onverminderd de 
sancties die openstaan voor de schuldeiser”. 



V. VERKOOP MET VERLIES



FALL BACK: VERKOOP MET VERLIES

Stel: leverancier wordt geconfronteerd met enorme prijsstijgingen van materialen 
(bijv. aluminiumprijs x 90%) en:

• Geen prijsherzieningsovereenkomst in overeenkomst;

• Geen sprake van overmacht;

• Geen hardshipclausule;

• Geen geslaagde heronderhandeling.

• Quid? Gedwongen om overeenkomst uit te voeren in natura?



FALL BACK: VERKOOP MET VERLIES

• Art. VI. 116 WER: “§ 1. Teneinde eerlijke marktpraktijken te verzekeren tussen 
ondernemingen, is het elke onderneming verboden goederen met verlies te 
koop aan te bieden of te verkopen (…)”. 

• Zowel B2B (inclusief overheden) als B2C-contracten

• Regeling inzake verkoop met verlies = OO! (Cass. 17 maart 1988)

• Verkoop met verlies = elke verkoop tegen een prijs die niet ten minste gelijk is 
aan de prijs waartegen de onderneming het goed heeft gekocht of die de 
onderneming zou moeten betalen bij herbevoorrading, na aftrek van eventueel 
toegekende en definitief verworven kortingen, alsook van niet definitief 
verworven volumekortingen, berekend op basis van 80 % van de volumekorting 
die de onderneming in het voorbije jaar voor hetzelfde goed heeft verworven.



FALL BACK: VERKOOP MET VERLIES

• Uitgangspunt verkoopprijs = de aan de koper gevraagde prijs verminderd met de kortingen 
en ristorno’s, onder welke vorm dan ook toegestaan, met inbegrip van de andere voordelen die 
voortvloeien uit een gezamenlijk aanbod (MvT, Parl.St. Senaat 1984-85, nr. 947, 23). 

• Vergelijking met (her)bevoorradingsprijs: verkoop tegen een prijs die niet ten 
minste tegelijk is aan de prijs waartegen de onderneming het goed heeft gekocht 
of die de onderneming zou moeten betalen bij herbevoorrading na aftrek van 
bepaalde kortingen.

• Sanctie: Strafrechtelijke geldboete van 26 tot 10 000 EUR (kwade trouw) – nietigheid 
overeenkomst 

• Verenigbaarheid met Europees recht? (Richtlijn oneerlijke handelspraktijken – HvJ 7 maart 2013, zaak 
C-343/12, Euronics Belgium BVBA/Kamera Express BV & Kamera Express BVBA). 



VI. PRIJSWIJZIGINGEN EN 
ONVOORZIENBARE 
OMSTANDIGHEDEN IN 
PUBLIEKE CONTRACTEN



OVERZICHT
• Context overheidsopdrachten

• Wettelijk kader

• Overheidsopdracht vs. private overeenkomst

• Prijsherziening bij overheidsopdrachten

• Praktijkvoorbeeld prijsherziening

• Alternatief: onvoorzienbare omstandigheden

• Recente aanbeveling FOD BOSA (16 mei 2022)



OVERHEIDSOPDRACHT?

• Overheidsopdracht = schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer (onderneming) & 
aanbestedende overheid

• Drie soorten: 
• Werken
• Diensten
• Leveringen

• Aanbestedende overheid/aanbesteder?
• 3 voorwaarden: Voorzien in een behoefte van algemeen belang, rechtspersoonlijkheid, 

bijzondere overheidsinvloed (financiën, beheer, raad van bestuur)
• Rechtspraak: ruime en functionele interpretatie - noch de oprichtingswijze van de 

organisatie, noch het privaatrechtelijk statuut is van belang.
• Staat, Gemeenschappen, Gewesten, lokale overheden
• VB: gemeenten, OCMW’s, ziekenhuis, federaal ministerie, Europese instelling
• Maar ook: publiekrechtelijke instellingen en personen (VB: atletiekvereniging die nieuwe 

piste aanlegt)



OVERHEIDSOPDRACHTENWETGEVING

• Alle opdrachten gepubliceerd/bekendgemaakt vanaf 30 juni 2017:

• W. 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten (BS 14 juli 2016) (Wet OHO)

• W. 16.02.2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

• KB 18.04.2017 plaatsing klassieke sectoren 

• KB 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (KB AUR)

• Wetgeving inzake overheidsopdrachten is (deels) van openbare orde

• Ratio: transparante mededinging organiseren ten behoeve van de overheid

• Raad van State 26 januari 2012, nr. 217,564:

“De Overheidsopdrachtenwet is van openbare orde. Een miskenning van die wetgeving leidt tot een absolute nietigheid van de 
overeenkomst gesloten met die wet van openbare orde. De begunstigde van die nietige overeenkomst heeft geen wettig belang om 
op grond hiervan een vordering in te stellen.”



OVERHEIDSOPDRACHT VS. PRIVATE OVEREENKOMST

• Na gunning en sluiting: overheidsopdracht = onderworpen aan gemeen 
privaatrecht (incl. art 1134 BW cfr. artikel 9 Wet OHO)

• MAAR: wettelijk kader in KB AUR primeert!

• Uitvoering van de overheidsopdracht
• Spelregels liggen vast: KB AUR + bestek
• Not your regular business:

• Algemene voorwaarden opdrachtnemer spelen niet
• Betalingstermijnen van 60 dagen/120 dagen (≠ nieuwe B2B-wet betalingstermijnen)
• Borgtocht 
• Onbeperkte aansprakelijkheid opdrachtnemer (ook voor onderaannemers)
• ≠ nieuwe B2B-wet onrechtmatige bedingen
• ≠ artikel 52 Herstelwet 1976 (nietige prijswijzigingsclausules)



PRIJSHERZIENING BINNEN EEN OVERHEIDSOPDRACHT

• Prijsherziening van OHO = verzachting van de forfaitaire grondslag van 
een OHO

• Artikel 9 Wet OHO:
“De overheidsopdrachten worden geplaatst op forfaitaire basis en zonder dat hieraan, bij de 
uitvoering ervan, wezenlijke wijzigingen kunnen worden aangebracht behoudens de door de 
Koning te bepalen uitzonderingen en overeenkomstig de door Hem te bepalen voorwaarden.”



PRIJSHERZIENING BINNEN EEN OVERHEIDSOPDRACHT

• Artikel 10 Wet OHO:

“De in het artikel 9 bedoelde forfaitaire grondslag van de overheidsopdrachten vormt geen belemmering voor de 
herziening van de prijzen in het licht van bepaalde economische en sociale factoren, op voorwaarde dat in de 
opdrachtdocumenten in een duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige prijsherzieningsclausule is voorzien.

De herziening van de prijzen moet tegemoetkomen aan de prijsevolutie van de hoofdcomponenten van de 
kostprijs. De Koning bepaalt de bijkomende materiële en procedurele regels van deze prijsherziening en kan het 
opnemen van dergelijke clausule verplicht stellen voor opdrachten die bepaalde bedragen bereiken of bepaalde 
uitvoeringstermijnen omvatten, die Hij vastlegt.

Wanneer de ondernemer een beroep doet op onderaannemers, dan moeten die, in voorkomend geval, ook in de 
weerslag van de herziening van hun prijzen delen volgens de door de Koning te bepalen nadere regels en in de 
mate die overeenstemt met de aard van de door hen uitgevoerde prestaties.

Artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen, is niet van toepassing 
op de overheidsopdrachten.”



PRIJSHERZIENING BINNEN EEN OVERHEIDSOPDRACHT

• Artikel 38/7 KB AUR:

“§ 1

In toepassing van artikel 10 van de wet of van artikel 7, § 1, tweede tot vierde lid, van de wet defensie en veiligheid en behalve voor de 
gevallen bedoeld in het vierde lid van deze paragraaf, voorzien de opdrachtdocumenten bij een opdracht voor werken of een opdracht 
voor de in bijlage 1 bij dit besluit bedoelde diensten een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, waarbij wordt voorzien in de 
herziening van de prijzen op grond van de prijsevolutie van volgende hoofdcomponenten:

1° de uurlonen van het personeel en de sociale lasten;

2° in functie van de aard van de opdracht, één of meer relevante elementen zoals de materiaalprijzen, de grondstofprijzen, wisselkoersen.

De prijsherziening steunt op objectieve en controleerbare parameters en maakt gebruik van passende wegingscoëfficiënten en 
weerspiegelt aldus de werkelijke kostprijsstructuur.

De prijsherziening kan een vaste, niet-herzienbare factor bevatten, die de aanbesteder bepaalt in functie van de specificiteiten van de 
opdracht.

Een prijsherziening is niet verplicht voor de opdrachten beneden een geraamd bedrag van 120.000 euro en wanneer de initiële 
uitvoeringstermijn minder dan honderdtwintig werkdagen of honderdtachtig kalenderdagen beslaat.



PRIJSHERZIENING BINNEN EEN OVERHEIDSOPDRACHT

• Artikel 38/7 KB AUR:

“§ 2

In toepassing van artikel 10 van de wet kunnen de opdrachtdocumenten, voor de opdrachten voor 
leveringen en diensten die niet in bijlage 1 van dit besluit werden opgenomen, voorzien in een 
herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, waarin de modaliteiten voor een prijsherziening 
worden bepaald aan de hand van één of meer verschillende elementen zoals met name de lonen, de 
sociale lasten, de prijzen van de grondstoffen of de wisselkoersen.

De prijsherziening steunt op objectieve en controleerbare parameters en maakt gebruik van 
passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt aldus de werkelijke kostprijsstructuur. In geval van 
moeilijkheden om een prijsherzieningsformule samen te stellen, kan de aanbesteder de 
gezondheidsindex, de index van consumptieprijzen of een andere passende index hanteren.

De prijsherziening kan een vaste, niet-herzienbare factor bevatten, die de aanbesteder bepaalt in 
functie van de specificiteiten van de opdracht.”



PRIJSHERZIENING BINNEN EEN OVERHEIDSOPDRACHT

•Noodzaak aan een expliciete bestekbepaling
•Verplicht bij OHO voor werken (1 uitzondering)
• Facultatief bij OHO voor diensten/leveringen
•Herziening van de hoofdcomponenten van de prijs:

• Afgesproken prijs dient niet volledig aan herziening te worden 
onderworpen

• Herziening moet tegemoetkomen aan de prijsevolutie van de 
hoofdcomponenten van de kostprijs

• Doorwerking prijsherziening naar onderaannemers (dwingend)



PRIJSHERZIENING BINNEN EEN OVERHEIDSOPDRACHT

•Geen verplichting tot opname van een vaste factor (80%-
regel Herstelwet 1979 NVT)

•Mogelijkheid van de aanbesteder om prijsherziening te 
koppelen aan evolutie van indexcijfer (bijv. 
gezondheidsindex, index consumptieprijzen)

• Indien geen prijsherzieningsclausule bij OHO voor 
diensten/leveringen = geen aanspraak op herziening van 
prijzen



PRIJSHERZIENING BINNEN EEN OVERHEIDSOPDRACHT

• Problemen met prijsherzieningsclausule:
• Koppeling aan werkelijke kostenstructuur van de opdracht
• Anders: prijsherzieningsformule = nietig

• VB: prijsherzieningsformule voor OHO waarbij het aandeel 
brandstofkosten slechts 10% bedraagt en in formule voor 40% 
doorwegen

• Gevolg: prijsherzieningsclausule waarbij een parameter 
aanmerkelijk afwijkt van de realiteit moet worden vervangen 
door een andere clausule (i.e. formule) = taak van partijen ≠ 
rechter (Cass. 23 maart 2006)



PRAKTIJKVOORBEELD PRIJSHERZIENING OHO

• Artikel 38/7 KB AUR:
• Hoofdcomponenten prijsherzieningsformule:

• Lonen/sociale lasten

• Materiaalprijzen/grondstofprijzen

• Wisselkoersen

• Andere voor de opdracht relevante parameters

• Objectieve en controleerbare parameters

• Passende wegingscoëfficiënten (cfr. Cass. 23 maart 2006)

• Formule weerspiegelt werkelijke kostprijsstructuur

• Koppeling aan index is mogelijk 



PRAKTIJKVOORBEELD PRIJSHERZIENING OHO

• OHO levering printers gedurende 3 jaar

• Opdrachtnemer: energiekost met 5% gestegen

• Toegestane prijswijziging = (7%*5%) = 0,35%

• Ratio: energiekosten maken slechts 7% van totale kostprijs uit

Kostpost Offerte Percentage 

Loonkosten 67.161,60 EUR 60%

Materiaalkost 22.387,20 EUR 20%

Energie 7.835,52 EUR 7%

Afschrijvingen 11.193,60 EUR 10%

Winst 3.358,08 EUR 3%

Totaal 111.936,00 EUR 100%



ALTERNATIEF: ONVOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN

• Artikel 38/9 KB AUR:
“§ 1

De opdrachtdocumenten voorzien in een herzieningsclausule zoals bepaald in artikel 38, waarin de 
modaliteiten voor de herziening van de opdracht worden bepaald wanneer het contractueel evenwicht van de 
opdracht wordt ontwricht in het nadeel van de opdrachtnemer om welke omstandigheden ook die vreemd zijn 
aan de aanbesteder.

§ 2

De opdrachtnemer kan zich slechts op de toepassing van deze herzieningsclausule beroepen, indien hij kan 
aantonen dat de herziening noodzakelijk is geworden door omstandigheden die redelijkerwijze niet 
voorzienbaar waren bij de indiening van zijn offerte, die niet konden worden ontweken en waarvan de gevolgen 
niet konden worden verholpen niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft gedaan.

De opdrachtnemer kan het in gebreke blijven van een onderaannemer slechts aanvoeren in zoverre deze laatste 
zich kan beroepen op omstandigheden die de opdrachtnemer zelf had kunnen inroepen indien hij zich in een 
gelijkaardige toestand zou hebben bevonden.

De herziening kan bestaan uit hetzij een verlenging van de uitvoeringstermijn hetzij, wanneer er sprake is van 
een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening of de verbreking van de opdracht.”



ALTERNATIEF: ONVOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN

• Artikel 38/9 KB AUR:
“§ 3

De omvang van het door de opdrachtnemer geleden nadeel wordt uitsluitend beoordeeld op basis van de elementen die eigen zijn aan de 
opdracht in kwestie. Dit nadeel moet:

1° bij opdrachten voor werken en opdrachten voor diensten die in bijlage 1 zijn opgenomen, ten minste 2,5 procent bedragen van het initiële 
opdrachtbedrag. Indien de opdracht geplaatst wordt op basis van de prijs alleen, op basis van de kosten of op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding waarbij het prijscriterium ten minste vijftig procent uitmaakt van het totaal gewicht van de gunningscriteria, is de 
drempel van het zeer belangrijk nadeel in elk geval bereikt vanaf volgende bedragen:

a) 175.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 7.500.000 euro en lager of gelijk is aan 15.000.000 euro;

b)225.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 15.000.000 euro en lager of gelijk is aan 30.000.000 euro;

c)300.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 30.000.000 euro;

2° bij opdrachten voor leveringen en diensten, andere dan deze opgenomen in bijlage 1, ten minste vijftien procent bedragen van het initiële 
opdrachtbedrag.

§ 4

Indien de opdrachtdocumenten geen herzieningsclausule bevatten als bedoeld in paragraaf 1, wordt de regeling vervat in paragrafen 2 en 3 
geacht van rechtswege van toepassing te zijn.”



ALTERNATIEF: ONVOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN

• Artikel 38/9 KB AUR = wettelijk verankering imprevisieleer

• Doel = herstellen contractueel evenwicht

• Cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
• omstandigheid die redelijkerwijze niet voorzienbaar was bij het indienen van de offerte; en
• De ingeroepen omstandigheid niet kon worden ontweken en de gevolgen konden niet worden verholpen 

hoewel de opdrachtnemer daartoe al het nodige gedaan heeft.

• “onvoorzienbare omstandigheden”:
• Overmacht: bijv. abnormaal slecht weer voor de plaats en het seizoen

• Niet-foutieve daden van derden: bijv. rijverbod, beperkingen inzake laadvermogen op bepaalde wegen

• Plotse prijsverhogingen? 

• Acute tekorten op materialenmarkt?

• Artikel 38/9 KB AUR is van rechtswege van toepassing indien geen 
herzieningsclausule in bestek



ALTERNATIEF: ONVOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN

• Gevolg inroepen artikel 38/9 KB AUR door opdrachtnemer:
• Verlening van de uitvoeringstermijn; 
• Andere vorm van herziening van de overheidsopdracht:

• Op voorwaarde dat opdrachtnemer een “zeer belangrijk nadeel lijdt”

• Bijv: compensatie (voor prijsstijgingen), verbreking van de opdracht.

• Quid “zeer belangrijk nadeel”?
• opdrachten voor werken: het nadeel bedraagt ten minste 2,5% van de initiële opdrachtsom 

of een vast drempelbedrag indien de opdracht voor 50% werd gegund op prijs (175.000 euro 
voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 7.500.000 euro en lager of 
gelijk aan 15.000.000 euro; 225.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële 
opdrachtbedrag hoger is dan 15.000.000 euro en lager of gelijk is aan 30.000.000 euro; 
300.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 30.000.000 
euro)

• opdrachten voor leveringen en diensten: het nadeel bedraagt ten minste 15% van het initiële 
opdrachtbedrag.



ALTERNATIEF: ONVOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN

• Procedure aanvraag herziening opdracht:
• Artikel 38/14 KB AUR: feitenmelding door opdrachtnemer

• Ingeroepen feiten/omstandigheden voor vraag tot herziening kenbaar maken aan aanbesteder;

• binnen de dertig dagen ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan ofwel na de datum waarop de opdrachtnemer of de 
aanbesteder ze normaal had moeten kennen = vervaltermijn!

• Artikel 38/15 KB AUR: kaderen van invloed van de ingeroepen feiten of 
omstandigheden op het verloop en de kostprijs van de opdracht bij de aanbesteder 
(ook binnen termijn art. 38/14 KB AUR)

• Artikel 38/16 KB AUR: becijferde rechtvaardiging door opdrachtnemer

• Termijnen en voorwaarden naleven op straffe van onontvankelijkheid van 
het verzoek tot herziening



AANBEVELING FOD BOSA (16 MEI 2022)

• Aanbevelingen ivm de aanzienlijke prijsstijgingen met name ingevolge de 
oorlog in Oekraïne
• Ratio: ingrijpen op volatiele markt (economisch herstel post-pandemie, oorlog in 

Oekraïne, sancties tegen Rusland)

• Probleem I : overheidsopdrachten tijdens plaatsing – inschrijvers kunnen vaak slechts 
“dagprijzen” aanbieden

• Probleem II: overheidsopdrachten in uitvoering:
• Afwezigheid van prijswijzigingsclausules

• Onaangepastheid van wijzigingsclausules

• Gehanteerde indexen reflecteren prijsevolutie niet snel genoeg



AANBEVELING FOD BOSA (16 MEI 2022)

• LOPENDE OPDRACHTEN:
• Prijsherzieningsclausule niet afgestemd op snelle prijsschommelingen en overeengekomen betalingsritme

• Opties:

i. Prijsherzieningsformule aanpassen of vervangen (bijv: index “I” voor bouwmaterialen vervangen door 
opdrachtspecifieke parameter)

ii. Beperkte aanpassing in de tijd doorvoeren: aanbesteder betaalt voorlopig een prijs op basis van laatst beschikbare 
index

iii. Rekening houden met reële prijzen: toekennen van compenserende vergoeding (onder voorwaarden van art. 38/9 
KB AUR), eventueel voorlopig

• TOEKOMSTIGE OPDRACHTEN:
• Advies aan aanbesteders om 2 clausules te voorzien in opdrachtdocumenten:

i. Prijsherzieningsclausule, zelfs wanneer niet verplicht

ii. Wijzigingsclausule op maat, geïnspireerd op artikel 38/9 KB AUR (bijv. wijze waarop energie-en 
brandstofprijzen kunnen leiden tot aanpassing van de prijzen van de opdracht)
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