
Afwijkingen en onbillijke bedingen (KB Uitvoering) 
 
Art. 9. § 1. Voor zover ze toepasselijk zijn, overeenkomstig de artikelen 5, 6, §§ 1 tot 3, en artikel 7, mag niet 
worden afgeweken van de bepalingen van :  
1° hoofdstuk 1;  
2° de artikelen 12/1, 12/3, 37 tot 38/6, 38/19, 62, 62/1, 67, 69 en 78/1;  
3° de artikelen 38/8, 38/9, § 4, 38/10, § 4, 38/11 tot 38/18.  
Het eerste lid, 3°, is evenwel niet van toepassing is op de in paragraaf 4, derde lid, bedoelde opdrachten.  

§ 2. Volgende afwijkingen door de opdracht-documenten zijn verboden en elk andersluidend  

1° het verlengen van de betalingstermijnen bepaald in de artikelen 95, §§ 3 tot 5, 127 en 160, dit 

onverminderd het bepaalde in artikel 68;  

2° het verlengen van de verificatietermijnen bepaald in de artikelen 95, § 2, 120, tweede lid, en 156, 

eerste lid;  

 

Onverminderd de paragrafen 1 en 4, is het eerste lid, 1°, niet toepasselijk mits is voldaan aan de 

volgende voorwaarden:  

1° de opdrachtdocumenten voorzien uitdrukkelijk in een langere betalingstermijn en ;  

2° deze afwijking is objectief gerechtvaardigd op grond van de bijzondere aard of eigenschappen van de 

opdracht en, op straffe van nietigheid, uitdrukkelijk gemotiveerd in het bestek en ;  

3° de betalingstermijn is in geen geval langer dan zestig dagen.  

 

Onverminderd de paragrafen 1 en 4, is het eerste lid, 2°, niet toepasselijk mits is voldaan aan de 

volgende voorwaarden:  

1° de opdrachtdocumenten voorzien uitdrukkelijk in een langere verificatietermijn; en  

2° deze afwijking is objectief gerechtvaardigd op grond van de bijzondere aard of eigenschappen van de 

opdracht en, op straffe van nietigheid, uitdrukkelijk gemotiveerd in het bestek; en  

3° de verlenging bevat jegens de opdrachtnemer geen kennelijke onbillijkheid als bedoeld in paragraaf 3.  

§ 3. Een contractuele bepaling of een praktijk die jegens de opdrachtnemer een kennelijke onbillijkheid 

behelst, zal met betrekking tot de datum of termijn voor verificatie of betaling, de intrestvoet voor 

betalingsachterstand of de vergoeding van invorderingskosten voor niet-geschreven worden gehouden.  

 

Bij de beoordeling van de vraag of een contractuele bepaling of een praktijk jegens de opdrachtnemer 

een kennelijke onbillijkheid behelst, worden alle omstandigheden in aanmerking genomen, 

inzonderheid:  

1° elke aanmerkelijke afwijking van de goede handelspraktijken die in strijd is met de goede trouw en de 

eerlijke behandeling ;  

2° de aard van de werken, leveringen of diensten;  

3° de vraag of de aanbesteder objectieve redenen heeft om af te wijken van de in de artikelen 95, § 2, 

120, tweede lid, en 156, eerste lid, bedoelde verificatietermijn alsook van de in de artikelen 95, §§ 3 tot 

5, 127 en 160 bedoelde betalingstermijn.  

 

Voor de toepassing van deze paragraaf:  

1° worden als kennelijk onbillijk beschouwd, contractuele bedingen en praktijken die de betaling van 

intrest voor betalingsachterstand uitsluiten;  

2° worden als vermoedelijk kennelijk onbillijk beschouwd, de contractuele bedingen en praktijken die 

een vergoeding van invorderingskosten uitsluiten.  

§ 4. Er mag slechts worden afgeweken van de andere verplichte bepalingen dan die bedoeld in de 

paragrafen 2 en 3 van dit artikel in behoorlijk verantwoorde gevallen, voor zover de bijzondere eisen van 

de opdracht dit noodzakelijk maken. Van de artikelen 38/7, 38/9, §§ 1 tot 3 en 38/10, §§ 1 tot 3 kan 

echter afgeweken worden in behoorlijk verantwoorde gevallen zonder dat het noodzakelijk karakter van 

de afwijking moet worden aangetoond.  



De motiveringen van de afwijkingen moeten niet opgenomen worden in het bestek. De afwijkingen op 

de artikelen 10, 12, 13, 18, 25 tot 30, 38/9, §§ 1 tot 3, 38/10, §§ 1 tot 3, 44 tot  

61, 66, 68, 70 tot 73, 78, 79 tot 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 en 154 worden echter wel uitdrukkelijk 

gemotiveerd in het bestek. Indien deze motivering ontbreekt, wordt de afwijking voor niet geschreven 

gehouden. Deze sanctionering geldt niet in onderstaande gevallen :  

  

 1° in geval van een door de partijen ondertekende overeenkomst;  

 2° in geval van afwijking van artikel 38/9, §§ 1 tot 3 of 38/10, §§ 1 tot 3.  

 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de opdrachten die zowel betrekking hebben op de 

financiering, het ontwerp en op de uitvoering van werken en, in voorkomend geval, op elke 

dienstverlening in dat verband. Voor deze opdrachten mag afgeweken worden van de andere verplichte 

bepalingen dan die bedoeld in de paragrafen 2 en 3, mits naleving van het vierde lid.  

 De lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken, wordt voor alle opdrachten uitdrukkelijk vooraan in 

het bestek vermeld.  
 


