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Herhaling

- Marktonderzoek: middelen voor het schrijven van 
specs

- Erkenning aannemers

- Belang van de technische specificatie - rechtstreeks 
invloed €

- Normen

- Technische – Functionele specificatie

- Duurzaamheid

- Sociale ecomomie

=> Verwerkt in technische specificaties.
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Technische uitvoering: hoe beperkt u het risico op 
slechte uitvoering?
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1. Algemeenheden

2. Coördinatie van de uitvoering

3. Leidend ambtenaar

4. Organisatie bouwplaats

5. Werfopvolging en rapportering

6. Wijzigingen tijdens de uitvoering

7. Opleveringen

8. Sanctiemogelijkheden

9. Aandachtspunten
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Technische uitvoering
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1. Algemeenheden: AUR (Algemene uitvoeringsregels)

• Principe

Afwijking uitzonderlijk, vooraan in bestek

Bewijslast bij A.O.

Afwijking betere € “tegen de geest” wet.

• 2 soorten

Gewone:

Fundamentele: 

Overheidsopdrachten van A tot Z
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1. Algemeenheden: Milieu

• Historiek

2004: VLAREBO uitgegraven bodem

• Principe

Uitgraving van verdachte grond, ongeacht volume

Uitgraving van grond niet verdacht> 250 m³

• Verdachte grond

Risicogrond

Openbare weg, wegberm, oude wegbedding

Uitzonderingen

=> TOP/GRC (Grondbank- Grondwijzer)
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1. Algemeenheden: Milieu

• Asbest KB 16 maart 2006

Beschermingsmaatregelen

Hoe verwijderen

Melden T.I. 15 dagen vooraf 

Planmatige aanpak werken, met werkplan

Afvoer van de materialen

Vanaf risico blootstelling

Informatie werknemers

Opleiding 

• Afval: VLAREA

Recupereerbaar

Niet recupereerbaar
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1. Algemeenheden

• Synergie met andere nutsbedrijven

• Regie-uren

• Signalisatie

• Plaatsbeschrijving

• Aanvangsbevel

• Limosa wetgeving

Overheidsopdrachten van A tot Z



Technische uitvoering

8

Algemeenheden: Synergie

• Samenwerkingsovereenkomsten

• VRN

• VC-LA

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Algemeenheden: Signalisatie-Plaatsbeschrijving

• Signalisatie

Plan: offerte

Conform wetgeving

…

• Plaatsbeschrijving

Voordelen

Oplevering 
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. Algemeenheden: werken in regie

• Bepaling wanneer

• Inhoud

• Onderscheid tussen

Tijdens de diensturen

Buiten de diensturen

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Algemeenheden: werken in regie.

Hoe vermijden ?
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1. Algemeenheden: aanvangsbevel

• Doel

• Modaliteiten

< Klasse 5: start tussen 15-60 dagen na kennis gegeven 
gunstige offerte (uitzondering spec materialen of 
technieken)

> Klasse 6: start tussen: 30-75 dagen 

Minimumtermijn :15 dagen

• Uitzondering: werken in winter, spoedgeval

• Overschrijden termijn:

Verbreking opdracht

Schadevergoeding
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Aanvangsbevel

Exclusief weerverlet

3 vragen

• …..

• …..

• …..

- Vorst

- Regen

• Info  Confederatie Bouw / Bouwunie
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1. Algemeenheden: LIMOSA

• Toepassing

Sinds 1 april 2007

• Modaliteiten

Webtoepassing: www.limosa.be

http://www.limosa.be/
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Aandachtspunten in het kader van anti-fraude op de werf

• Bedrijf

• Persoon

• Materiaal

Verplichte uitsluitingsgronden

• Nieuwe toevoeging : terrorisme, kinderarbeid/mensenhandel, 
tewerkstellen illegalen

=> Duurtijd uitsluiting: 5 jaar vanaf veroordeling (of inbreuk 
ingeval van tewerkstelling illegalen)

Facultatieve uitsluitingsgronden

=> Duurtijd uitsluiting 3 jaar vanaf datum van de betrokken 
gebeurtenis

Overheidsopdrachten van A tot Z
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2. Coördinatie van de uitvoering

• Wie doet wat?

1. Externe partijen

2. Interne organisatie
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Coördinatie van de uitvoering

• Externe partijen

Adviseurs van de aanbestedende overheid

Aannemers, leveranciers, dienstverleners

Onderaannemers

Synergie met andere nutsbedrijven

….
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2. Coördinatie van de uitvoering

• Verschillende interne rollen in de organisatie

Technische 

Administratieve 

Financiële 

….

=> Duidelijk in de organisatie?

Overheidsopdrachten van A tot Z
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3. Leidend Ambtenaar

• Doel

Interne L.A.

Externe L.A.

• => Ontslaat de aannemer niet van zijn 
verantwoordelijkheid

Overheidsopdrachten van A tot Z
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3. Leidend Ambtenaar

• Bevoegdheden

- Goedkeuren detailtekeningen van aannemer 

- Beslissen tot afhouden borg op verschuldigde bedragen 

- Goedkeuren producten

- Verbeteren van de schuldvordering ingediend door aannemer

- Bevel tot schorsing van aannemer betekenen

- Opmaken van PV tijdens waarborgperiode

- Voorlopige en definitieve oplevering

- Opstellen PV bij ingebreken

- Toepassen straffen, voorzien in bestek

- Opstellen PV om werken te controleren

- Bijkomende en wijzigende werken bevelen

- Dagboek der werken tekenen

Overheidsopdrachten van A tot Z
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3. Leidend Ambtenaar

• Complexiteit functie

Lage inschrijvingsprijs => compenseren?

Uitvoering bemoeilijken => impact op prijs

• Instrumenten

Dienstorder

PV

Dagboek der werken
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3. Leidend Ambtenaar

• Aandachtspunt

Niet eenzijdig te beslissen afzien/verhogen/verminderen boete

Oplevering: bestek volgen, niets wijzigen

Informatieplicht aan A.O. bij problemen
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4. Algemene organisatie bouwplaats: aannemer

— Orde op de bouwplaats

— Veiligheid

— Geen personen toelaten op de werf die niet tot zijn bedienden/ 
arbeiders behoren (behalve…)

— Maatregelen voor het verkeer, waterwegen,… min hinder

— Geschikte maatregelen in alle omstandigheden afvloeiingen water

— Rand van bouwputten afschermen met leuningen tot duur werken

— Plaatsen verlichting

— …

- => Controle gebruikte toestellen en voertuigen: schouwingsbewijzen

Overheidsopdrachten van A tot Z
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4. Algemene organisatie bouwplaats: 

Volle verantwoordelijkheid aannemer

€ om maatregelen te nemen

Gedurende gans periode

Alles doen om de naburige eigendommen te 
vrijwaren

Lokalen ter beschikking stellen van A.O

…



Elementen van de prijs
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4.1 werken

• Alle werken, metingen en kosten

• Grondafkalvingen en andere beschadigingen

• Grond , graaf en baggerwerken

• Vervoer en wegbrengen graafspecie

• Algemene onkosten, onderhoudskosten

• Keuring en opleveringskosten

• Vergunningen

• ….
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4.2 leveringen

• Alle kosten en heffingen

• Verpakking

• Lossen, uitpakken, overslag en overladen

• Documentatie

• Monteren en bedrijfsklaar maken

• Tol en accijnsrechten

• Keuringen en opleveringskosten

• ….

Overheidsopdrachten van A tot Z
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4.3 Diensten

• Alle kosten en heffingen

• Administratie-en secretariaatskosten

• Verplaatsings-, vervoer-, en verzekeringskosten

• Documentatie

• Levering van documenten en stukken

• Tol en accijnsrechten

• Keuringen en opleveringskosten

• ….

Overheidsopdrachten van A tot Z
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5. Werfopvolging en rapportering

• Werken:

Dagboek van de werken

Werfvergaderingen

Werfcontrole
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5. Werfopvolging en rapportering: dagboek der werken

• Belangrijk document 

• Kunnen worden voorgelegd op vraag A.O.

• Ondertekening beide partijen

• Alle opmerkingen: ploegbaas/A.O.

Uitgevoerde hoeveelheid werk

Gepresteerde uren-overuren

Dikte asfalt, beton, fundering,..

Onvoorziene hindernissen

Gepresteerde uren aan hindernissen

Gedetailleerde tekeningen =>€

Weeromstandigheden

…
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5. Werfopvolging en rapportering

• Werfvergaderingen

Verschillende partijen

Op de werf

Verslagen

• Werfcontrole

Door de A.O.

Verslagen-PV –Dagboek der werken

• Leiding toezicht van de werf

Door aannemer of gemachtigde

Verantwoordelijk organisatie van de werf

Verantwoordelijke goede uitvoering
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5. Werfopvolging en rapportering: diverse contractspartijen: 

Hoofdaannemer

Onderaannemer

Leverancier

Dienstverlener

Projectleider / toezichthoudend architect

Technische studiebureaus

Veiligheidscoördinator

Bureau technische controle

….

Overheidsopdrachten van A tot Z
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5. Werfopvolging/rapportering: gevolgen

• Onoverzichtelijk kluwen?

• Aansprakelijkheden moeilijk te bepalen

• Hoe de correcte uitvoering bewaken?

• Wederzijdse invloed van de diverse 
werken/leveringen/diensten: onderbreking, schorsing,…

• Hoe timing in de hand houden?
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5. Werfopvolging en rapportering: doel

• Opvolging

• Wanprestaties vermijden

• Oplossingen zoeken

• Elementen vastleggen voor wanneer het echt 
misloopt
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5. Werfopvolging en rapportering: PV

• Officieel vaststellen van belangrijke problemen

• Uitlokken van officiële reactie van aannemer, 
leverancier of dienstverlener

• Doordacht gebruik

• Belangrijk stuk in het dossier
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6. Wijzigingen tijdens de uitvoering: Principes

• Wijziging: elke aanpassing in de loop van de uitvoering van de 
contractuele voorwaarden van de opdracht, prijsvraag of van 
de raamovereenkomst.

Wijzigingen met clausule

Wijzigingen zonder clausule

• Clausule

Voorzien in het opdrachtendocument

Duidelijke omschrijving van het toepassingsgebied

• Aandachtspunt: grens is de algemene aard welke de opdracht 
zou veranderen.

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Wijziging met clausule
• Prijsherzieningsclausule
•Onvoorziene omstandigheden in het na of voordeel opdrachtnemer (herziening 

opdracht)
• Feiten van de aanbesteder en van de opdrachtgever

Nalatigheid, vertraging,.. waarbij de oorzaak ligt bij één partij
Indien niet opgenomen in het opdrachtendocument, van rechtswege van 
toepassing

•Heffingen die weerslag hebben op opdrachtbedrag
Aantoonbare en werkelijke lasten (kilometerheffing)
Indien niet opgenomen in het opdrachtendocument, van rechtswege van 
toepassing

•Vergoeding voor schorsing op bevel van de aanbesteder
Indien niet opgenomen in het opdrachtendocument, van rechtswege van 
toepassing

•Verbod de uitvoering te onderbreken of vertragen
=> Schriftelijke indiening: < 30 dagen



Wijzigingen
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Wijziging zonder clausule

• Onvoorziene omstandigheden

Niet voorzien en mag geen wezenlijke wijziging inhouden

50 % voor KS- Geen plafond bij NS

• Vervanging van de opdrachtnemer

• De minimis regel

Bedrag wijziging lager zijn dan Europsese drempel en < 10 % L/D en 15 % W

Geen wijziging algemene aard

• Aanvullende opdracht (W/L/D)

Noodzakelijk geworden

Wijziging opdrachtnemer

• Eco en technisch onmogelijk en zou leiden tot aanzienlijk ongemak of aanzienlijke 
kostenstijging bij de aanbesteder

• 50 % voor KS- Geen plafond bij NS

• Niet wezenlijke wijziging

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Wijzigingen tijdens de uitvoering: Financiële gevolgen van wijzigingen 
(werken)

Hoe de prijzen bepalen van de (bijkomende) prestaties?

◼ Bestek

◼ Onderhandelen

◼ CMK93

◼ Ambtswege vastleggen

Overheidsopdrachten van A tot Z
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6. Wijzigingen tijdens de uitvoering: bijkomende gevolgen

Verrekening

Termijnverlenging
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Keuringen

• Nagaan of leveringen beantwoorden aan de voorwaarden van de 
opdracht

• Onderscheid in keuringen

Voorafgaande keuring tijdens de verschillende fabricagestadia
A posteriori keuring na de uitvoering van de prestatie

• Bestek bepaalt de modaliteiten van de keuring:

Hoeveel producten bij keuring
Specifieke keuringseisen
Berekeningswijze van de keuringskosten

• Keuringstermijn max 30 dagen en 60 dagen bij tussenkomst van labo

• Afgekeurde producten dienen onmiddellijk vervangen worden
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7. Opleveringen:Werken
• Voorlopige oplevering

- < 15 dagen
- Initiatief aannemer
- Overschrijding: 0,07%/dag, Max 5 %
- Start waarborgtermijn

• Definitieve oplevering 
- < 15 dagen waarop waarborg verstrijkt
- Initiatief aannemer

• Modaliteiten
- Aanwezigheid
- Slecht weer
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7.1 Borg

• Borg

5%

• Geen borgtocht tenzij het bestek anders bepaalt:

uitvoeringstermijn< 30 kalenderdagen

diensten categorieën 6.21, 24 en 25

• Aard van de borgstelling

Deposito en Consignatiekas

- http://depositokas.be/borgtocht

Rijkskassier (NBB): publieke fondsen

Verbintenis van kredietinstelling of verzekeringsonderneming

http://depositokas.be/borgtocht
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• Oorspronkelijke bedrag van de opdracht met meer dan 20% verhoogd /verlaagd 
wordt:

ten gevolge van bijkomende prestaties
wijzigingen besloten door de aanbestedende overheid

• Aandachtspunt

terug volstorten

• Verzuim van de borgstelling
Straf (0.02% met max 2%)

• Rechten van de aanbestedende overheid betreffende de borgtocht

afhouding van ambtswege

bij vertraging wegens laattijdige uitvoering

bij gedeeltelijke of gehele niet uitvoering van de opdracht

bij ontbinding of verbreking van de opdracht
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7.3 Vrijgave bij werken/leveringen en diensten

• Vrijgave bij werken in geval van twee opleveringen

Helft na de voorlopige

Helft na de definitieve

Eventueel na aftrek van sommen , die de aannemer
verschuldigd is

=> Indien geen voorlopige oplevering voorzien, ineens na definitieve 
oplevering

• Vrijgave bij leveringen en diensten

Ineens na de voorlopige oplevering

Tenzij het bestek het ander bepaalt
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7.4 Oplevering: Gevolgen

• Gevolgen voor de aansprakelijkheid van aannemer, 
leverancier, dienstverlener

• Gevolgen voor de aanbestedende overheid



Technische uitvoering

46Overheidsopdrachten van A tot Z

8. Sanctiemogelijkheden: Boeten en straffen

• Laattijdige uitvoering

• Oefening
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M.n²

R = 0,45

N² 

R: het bedrag voor de boete voor n dagen vertraging

M: de oorspronkelijke aannemingssom

N: aantal dagen vastgesteld voor de uitvoering bij aanvang van de 
opdracht

n: aantal kalenderdagen in vertraging

Indien: M<54000 en N<200 dagen => N²= 200xN
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Procedure: Openbare procedure

Prijs op basis van verschillende posten met vermoedelijke hoeveelheden: 
640.000 €

Renovatie bestaat uit:

Sloopwerk, plaatsen van muren,…: 200.000 €

Vernieuwen dak: 100.000 € ( in onderaanneming)

Plaatsen van nieuwe ramen (in onderaanneming): 10.000 €

Leggen van bijkomende elektriciteit: 50.000 €

Energiebesparende maatregelen (in onderaanneming): 160.000 €

Schilderwerken: 70.000 €

Nieuwe sanitair: 50.000 €

Onderaanneming toegestaan

Start werken via aanvangsbevel: 20 Januari

Einde der werken: zie lastenboek: 10 Juli (voor bouwverlof)

L.A.: extern: architectenbureau- V.C.: extern 
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• Melding L.A.: 4/5/6 Februari 09: geen personeel op de werf.

• Melding L.A. toezicht op de werf: geen juiste ramen werden geleverd. 
Levertermijn nieuwe ramen 8 weken.

• V.C. legt de werken stil, gezien onveilige toestand. Uitzonderlijk!

• In het dagboek der werken wordt melding gemaakt van een stroompanne van 4 
Hr. Bijgevolg heeft de ploegbaas beslist om 1400 Hr de werken te beëindigen.

• L.A. stelt vast dat er meerwerken dienen uitgevoerd te worden, gezien de 
onstabiele toestand van de woning.

• Fin departement krijgt de vraag van de uitvoerder van energiebesparende 
maatregelen om rechtstreeks betaald te worden, gezien de betalingen lang op 
zich laten wachten van de aannemer: “Betalingen kunnen bijgevolg van de 
factuur in mindering gebracht worden.”

• In het dagboek der werken schrijft de onderaannemer van de 
energiemaatregelen dat de dakisolatie niet geplaatst kan worden gezien, de 
daklegger niet klaar is.
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Aandachtspunt: perceel

• Elk perceel wordt beschouwd als een afzonderlijke opdracht

Tenzij anders in het bestek bepaalt

Eigen afzonderlijke selectie/gunningscriteria en 
uitvoeringstermijnen per perceel

Boete wegens vertraging in de uitvoering per perceel mogelijk
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8. Sanctiemogelijkheden: 

Wanneer?

Wat is in gebreke blijven?

Welke maatregelen zijn mogelijk?
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8. Sanctiemogelijkheden:

Welke maatregelen zijn mogelijk?

Straf

Boete

Compensatie

Korting-Minwaarde

Maatregelen van ambtswegen

Bijkomende sancties
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8. Sanctiemogelijkheden: maatregelen van ambtswege

• Welke procedure moet gevolgd worden?

• Bijkomende sancties
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8. Sanctiemogelijkheden: Korting wegens minderwaarde

• Wat ?

• Hoe bepalen?
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9.Aandachtspunten

• Personeel

Personeel op de werf aannemer

Aantal, vakbekwaamheid

Informatie personeel:

Naam, voornaam, geboortedatum, beroep, kwalificatie,…

• Verzekering
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Inkoop-
behoeft

e

Aanbestedings
regel

Inkoopstrategie Beleidsdoel
Selectie-

/gunnings
criteria

Specificatie
Kiezen 

procedur
e

Voorbereidende fase 
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Aankondigen Aanmelden Selecteren Inschrijven Gunnen Afronden

Doorlopen van fase

Uitvoeren van fase
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Vragen

Overheidsopdrachten van A tot Z



Projectdoelstellingen 
(= doelstellingen opdrachtgever)
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Deliverable/ te bereiken 
resultaat door de 
opdrachtnemer
= scopeafbakening (plafond)

Prestaties opdrachtnemer 

Doelstellingen – Deliverables - Risico’s - Kansen

Acties  opdrachtgever

RISICO’ S 


