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1. OVERZICHT EN STRUCTUUR
WET Overheidsopdrachten 17 juni 16

Klassieke
Sectoren

T.2

Art 1 - 92

Water, Energie (Gas, Warmte, 
Elec), Vervoer, Lucht en havens, 

Post door
Aanb Entiteiten
T.3 - Art 93 e.v.

KB plaatsing
18 April 17

KB plaatsing
18 Juni 17

KB van 14 januari 2013 (BS 14/02/2013) tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten zoals
gewijzigd bij KB van 22 juni 2017 (B.S. 27/06/2017) en KB 15 
april 2018 (B.S. 18/04/2018)  

= KB UITVOERING

Wet
Defensie

13 Aug 11

KB plaatsing
23 Jan 12

KB motivering
24 Jan 12

Wet
rechtsb17 

jun 13 (gew. 
bij wet 16 
Feb17 en 

KB15Apr18)

Wet
betreffende 
concessies
17 jun 16

KB Plaats + uitv
25 Juni 17

PCP en
PPI

2. Hoe wetgeving benaderen?

1. Vertrek vanuit normale werking (contractsluiting)

2. Kies de regels welke het beste aansluiten daarbij

3. Het bos door de bomen a.d.h.v. 5 opeenvolgende vragen:

• Ben ik een aanbestedende overheid

• Is het een overheidsopdracht?

• Is er een reden deze wetgeving niet of niet volledig toe te passen?

• Welke is de raming en de andere specificiteiten (tech. Specs, ;..)

• Keuze procedure

4. Het patere legem quam ipse fecisti- adagium  toepassen

4
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2. Hoe wetgeving benaderen?

AO?

Concessie?

≠ 𝑤𝑒𝑡𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑔

Y

Y

N

N

Overheidsopdracht?

Y

N

Wet Concessies 
(2014/EU/23)

Spec?

Wet 17 juni 2016
Klassieke sectoren
(2014/EU/24)

Y
N

AE?
N Wet 17 juni 2016 

Uitgesloten sectoren
(2014/EU/25)

Y

Uitzondering?

Elektronische communicatie
Art. 26

Internationale regels
Art. 27

Speciale diensten/media
Art. 28

In House en P/P samenw
Art. 30

Onderzoek & Ontwikkeling
Art. 32

N

Y

Mogelijk gebruik AC? 
Y

𝑝𝑙𝑎𝑎𝑡𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑝
𝑅𝑂 𝐴𝐶

Eigen RO? 
Y𝑝𝑙𝑎𝑎𝑡𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑝

Eigen RO

N

𝑁𝑖𝑒𝑢𝑤𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟ℎ𝑒𝑖𝑑𝑠𝑜𝑝𝑑𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒𝑛𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑢𝑟𝑒

N

5

3. Uitgesloten diensten (art. 28/29 wet)
Vallen NIET onder wetgeving Overheidsopdrachten (I)

• Verwerving of huur van onroerende goederen en gevestigde rechten

• Arbitrage, bemiddeling en juridische diensten (geschillen of openbaar gezag)

• Financiële diensten i.v.m. effecten en financiële instrumenten

• Leningen

• Arbeidsovereenkomsten

• Diensten inzake civiele bescherming verleend door non-profit organisaties

• Openbaar personenvervoer

• Alleenrecht, onder volgende voorwaarden:
• Moet gaan om diensten;

• Beide betrokken partijen moeten aanbestedende overheden zijn;

• De dienst waarop een beroep wordt gedaan, beschikt over een alleenrecht dat via een wettelijke, reglementaire of 
bekendgemaakte administratieve bepaling werd toegekend en niet strijdig is met de bepalingen van het VWEU;

• vb. Regie er gebouwen of intergemeentelijke samenwerking  (met volledige overdracht bevoegdheid)

6
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3. Uitgesloten diensten (art. 28/29 wet)
Vallen NIET onder wetgeving Overheidsopdrachten (II)

• Door audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten (Media), geplaatste opdrachten, die worden 
gegund aan aanbieders van audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten,

• voor aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal bestemd voor 
audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten (Media), 

• betreffende zendtijd of

• betreffende levering van programma’s 

Beperkingen uitzondering → restrictieve interpretatie uitzonderingsbepalingen

• HvJ 13 december 2007, nr. C-337/06, Bayerischer Rundfunk: geldt niet voor alle diensten “die niet in verband 
staan met activiteiten die betrekking hebben op de vervulling van de eigenlijke opdracht van de 
publiekrechtelijke omroeporganisaties tot het verlenen van een openbare dienst” (in 
concreto schoonmaakdiensten )

• Dus geen uitzondering voor alle andere bijkomstige of secundaire diensten van de publieke omroepen, en 
ook niet voor de levering van technisch materiaal nodig voor productie, co-productie en uitzending 
programma’s

Praktisch: Quid gemengde contracten?

• Art. 21: indien delen afzonderlijk plaatsbaar en toch samen: Wetgeving OO, indien delen niet afzonderlijk 
plaatsbaar: wetgeving hoofdvoorwerp opdracht 

Begrippen ‘Audiovisuele 
mediadienst’ en ‘aanbieder 
mediadienst’ gedefinieerd 
in art. 2, 26°
(omroepdienst) en 27°
(omroeporganisatie) 
Mediadecreet 27 maart 
2009.

7

4. DE CATALOGERING VAN UW OPDRACHT

1. Opdrachten van leveringen
• Artikel 2, 20° van de wet

• De overheidsopdracht die betrekking heeft op 

• De aankoop van producten

• De leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten

• Met inbegrip van bijkomende installatie- en plaatsingswerkzaamheden

• Het ter beschikking stellen van een roerend goed

8
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4. DE CATALOGERING VAN UW OPDRACHT

2. Opdrachten van diensten

• Artikel 2, 21° van de wet

• Een overheidsopdracht die betrekking heeft op het verlenen van andere diensten dan die bedoeld in de bepaling onder 18°
(werken)

• Hierin inbegrepen de bijkomstige plaatsings- en installatiewerkzaamheden

• Bijzonderheid ‘Sociale en andere specifieke diensten (artikel 88 e.v. Wet)

9

CPV Omschrijving

85312110-3 Kinderdagverblijven

85147000-1 Diensten voor bedrijfsgeneeskunde

98200000-5 Advies op het gebied van gelijke kansen

79951000-5 Organiseren van seminars (feesten, beurzen, …)

79995100-6 Archiveringsdiensten

80520000-5 Opleidingsfaciliteiten

92112000-9 Diensten i.v.m. de productie van Film- en 
videodiensten

92214000-4 Diensten voor radio-studio of apparatuur

92370000-5 Diensten van geluidstechnicus

92400000-5 Diensten door persagentschappen

55100000-1 Hoteldiensten

55300000-3 Bereiden en serveren van maaltijden

Praktisch:
- beperking toepassing Wet/KB (Uitsl/Sel Crit)
- Mogelijkheden procedure:

- OPZB tot 750.000 euro excl. BTW;
- VOP (en MPO) onbeperkt;
- Sui generis

5. DE WAARDEBEPALING

3de stap= waardebepaling werken/leveringen/diensten
• Principe

• De geraamde waarde van een opdracht wordt berekend op basis van het totaal te betalen bedrag.  De raming houdt rekening met 

de totale duur en de totale waarde van de opdracht en met name met de volgende elementen :

• Alle vereiste of toegestane opties;

• Alle percelen;

• Alle herhalingen als bedoeld in artikel 42, § 1, 2°, van de wet;

• Alle vaste en voorwaardelijke gedeelten van de opdracht;

• Alle premies of betalingen waarin de aanbestedende overheid voorziet ten voordele van de kandidaten, deelnemers of 

inschrijvers;

• Desgevallend de herzieningsbepalingen;

• De verlengingen.

10
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6. DE BASISPRINCIPES

• Gelijkheid en niet-discriminatie

• Transparantie

• Forfaitaire grondslag

• Betaling voor verstrekte en aanvaarde diensten

• Proportionaliteit

• Mededinging

• Respect voor milieu-, sociaal- en arbeidsrecht

Niet in regelgeving, maar vaak in rechtspraak: Patere legem quam ipse fecisti – de aanbesteder dient 

zich te houden aan de eigen spelregels

Overzicht beginselen:
 Europees:

 Gelijke behandeling
 Non-discriminatie
 Transparantie
 Proportionaliteit

 Nationaal:
 Verbod omzeilen 

toepassingsgebied en 
kunstmatig beperken 
mededinging

 Belangenconflicten
 Vrijheid van ondernemen
 Naleving milieu-, sociaal 

en arbeidsrecht
 Forfaitaire grondslag
 Vertrouwelijkheid

11

7. STAPPENPLAN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT

1. Behoeftebepaling

2. Eventuele prospectie met oog op budgettering

3. Opstellen begroting

4. Eventuele marktverkenning / beschikbaarheden

5. Omschrijving van de opdracht

6. Kwalificatie van de opdracht als werk, levering of 

dienst

7. Waardebepaling

8. Keuze gunningswijze

9. Eventuele interne goedkeuring  van de 

gunningswijze

10.  Opstellen bestek

11. Eventuele goedkeuring bestek

12. Publicatie van de opdracht

13. Ontvangst van de offerte

14. Onderzoek offertes

15. Ontwerp gunningsbeslissing

16. Eventuele goedkeuring 

gunningsbeslissing

17. Motivatie

18. Informatie

19. Sluiting van de overeenkomst

20. Uitvoering
12
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8. ONDERSCHEID RAAMOVEREENKOMST - OVERHEIDSOPDRACHT

1. Hernomen in art. 2 Wet OO
• Overheidsopdracht: “Overeenkomst afgesloten ten bezwarende titel tussen één of meerdere aanbesteders en een of meer ondernemers, voor de 

uitvoering van werken, leveringen of diensten’’
• Raamovereenkomst:   

• Overeenkomst tussen één of meerdere aanbestedende overheden en één of meerdere aannemers, leveranciers of dienstverleners, met als voorwerp de 
bepalingen inzake te sluiten opdracht vast te leggen tijdens een bepaalde periode

• Maximum duurtijd van 4 jaar behalve bij behoorlijk gemotiveerde omstandigheden
• Tijdens de gunning van de op de raamovereenkomst gebaseerde opdrachten mag geen enkele substantiële wijziging worden aangebracht aan de 

voorwaarden die reeds vastgelegd werden in de raamovereenkomst;

• Probleem met de twee begrippen
• Raamovereenkomst geen overheidsopdracht, maar wel zoals overheidsopdracht in de markt geplaatst
• Raamovereenkomst geen gunningsprocedure, maar wel via procedure tot raamovereenkomst te komen
• Raamovereenkomst kan zowel slaan op ‘framework agreement’ als op ‘framework contract’

13

9. SITUERING RAAMOVEREENKOMST - OVERHEIDSOPDRACHT
Wet 24 december 1993 Wet 15 juni 2006 Wet 17 juni 2016

gu
n

n
in

gs
w

ijz
en

- (Openbare-open/beperkte) 
Aanbesteding/Offerteaanvraag

- Onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking

- Onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking

- Wedstrijd

- Prijsvraag voor ontwerpen

- (Open/beperkte) 
Aanbesteding/Offerteaanvraag

- Onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking (incl. VOP)

- Onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking

- Werkenwedstrijd

- Concurrentiedialoog

- Sociale woningbouwprocedure

- (Openbare Niet-openbare) procedure

- Mededingingsprocedure met 
onderhandeling

- VOP

- Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking

- Werkenwedstrijd

- Concurrentiegerichte dialoog

- Sociale woningbouwprocedure

- Innovatiepartnerschap

- Sui generis

A
an

vu
lle

n
d

e 
p

ro
c

- Dynamisch aankoopsysteem

- Elektronische veiling

- Raamovereenkomst

- Dynamisch aankoopsysteem

- Elektronische veiling

- Raamovereenkomst

m
o

d
al

it
ei

te
n

- Kwalificatiesysteem

- Samengevoegde opdracht

- Aankoop/ opdrachtencentrale

- Kwalificatiesysteem

- Samengevoegde opdracht

- Aankoopcentrale

- Kwalificatiesysteem

- Occasionele gezamenlijke opdracht

14
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10. PROCEDURES - SOORTEN

• Principe = vrije keuze procedure (uitz. OPZB en sommige OPMB)
• HOOFDVORMEN (arttn. 38 - 42 Wet 170616) 

• Openbare procedure 
• Niet-openbare procedure
• Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking – art. 42
• Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure -
• Mededingingsprocedure met onderhandeling – art. 38
• Concurrentiegerichte dialoog
• Innovatiepartnerschap

• TECHNIEKEN en INSTRUMENTEN
• Dynamisch aankoopsysteem
• Elektronische veiling
• Raamovereenkomsten 
• Prijsvraag

15

11. Openbare vs Niet-openbare procedures

16

15

16
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12. FLOWCHART - PROCEDURES

17

OPZB: 140.000

13. Laatste wijzigingen Wet OO

1. Wet van 18 mei 2022 

• Bevordering schone en energiezuinige wegvoertuigen

• Wijziging regeling correctieve maatregelen na opening offertes (art. 70)

• Derdenrechten op schuldvorderingen (art. 87/1) 
• Uitz: lonen en contracten onderaannemers

2. Wet van 7 april 2019 inzake hergebruik overheidsinformatie

• GDPR en elektronische facturatie (art. 13, §4)

3. KB van 9 maart 2022 inzake elektronische facturatie

• Wet OO: art. 14/1

• KB: zie infra

17

18
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De uitvoering van 
overheidsopdrachten

1. OVERZICHT EN STRUCTUUR

Welke regelgeving is van toepassing?

Start van 
de 

opdracht

Einde van 
de 

opdracht

Sluiting van de 
overeenkomst

Wet van 17 juni 2016

KB van 18 april 2017
Plaatsingsregels

KB van 14 januari 2013
Uitvoeringsregels

Wet van 17 juni 2013

20
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20
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Chronologie van de uitvoering

SL
U

IT
IN

G
 O

V
ER

EE
N

KO
M

ST

BORGSTELLING
(30 d)

WAARBORG
(1 jr)

V
O

O
R

LO
P

IG
E 

O
P

LE
V

ER
IN

G

D
EF

IN
IT

IE
V

E 
O

P
LE

V
ER

IN
G

Vrijgave borg

Betalingen in mindering

Eindbetaling

Voorschotten

Incidenten tijdens uitvoering
(Klachten en verzoeken)

21

1. OVERZICHT EN STRUCTUUR

1. Structuur van het KB van 14 januari 2013

• Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

• Hoofdstuk 2. Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten

• Hoofdstuk 3. Specifieke bepalingen opdrachten voor werken

• Hoofdstuk 4. Specifieke bepalingen concessies voor openbare werken

• Hoofdstuk 5. Specifieke bepalingen opdrachten voor leveringen

• Hoofdstuk 6. Specifieke bepalingen opdrachten voor diensten

• Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

22

21
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1. ZIJN DE UITVOERINGSREGELS STEEDS VAN

TOEPASSING?

1. AUR = KB van 14 januari 2013 is niet op alle opdrachten van toepassing (artikel 5):
• Niet van toepassing op opdrachten < 30.000 EUR excl. BTW
• Niet van toepassing op opdrachten voor leveringen geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

overeenkomstig de artikelen 42, § 1, 3° (bijzonder gunstige voorwaarden) en 4° (op de grondstoffenmarkt genoteerde leveringen) 
• Niet van toepassing op opdrachten voor verzekeringsdiensten, bankdiensten en diensten in verband met beleggingen van financiële 

instellingen 
• Niet van toepassing op de opdrachten inzake gezondheids- en sociale diensten van categorie 25 van bijlage 2 van de wet defensie en 

veiligheid
• Niet van toepassing op de in bijlage III bij de wet bedoelde sociale diensten en andere specifieke diensten
• Niet van toepassing op de samengevoegde opdrachten van aanbestedende overheden van meerdere landen
• Niet van toepassing op de opdrachten die betrekking hebben op de oprichting en de werking van een gemengde vennootschap met het 

oog op de uitvoering van een opdracht
• Niet van toepassing op de opdrachten tot aanstelling van een bedrijfsrevisor
• Niet van toepassing op juridische diensten

23

2. KUNT U AFWIJKEN VAN DE UITVOERINGSREGELS?

1. Er mag NOOIT worden afgeweken van (artikel 9, §1):
• Hoofstuk 1 (artikels 1 tot en met 9, waar we nu over praten)

• De artikelen 
• 12/1

• 12/3

• 37 tot 38/6

• 38/19

• 62

• 62/1

• 67

• 69

• 78/1

• De artikelen 
• 38/8

• 38/9, § 4

• 38/10, § 4

• 38/11 tot 38/18
24

23
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2. KUNT U AFWIJKEN VAN DE UITVOERINGSREGELS?

1. Volgende afwijkingen zijn verboden (elk andersluidend beding = niet-

geschreven) (artikel 9, §2):
• Het verlengen van de betalingstermijnen

• MAAR, kan toch indien

• De opdrachtdocumenten uitdrukkelijk voorzien in een langere betalingstermijn en

• De 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

• De betalingstermijn is in geen geval langer dan zestig dagen

25

2. KUNT U AFWIJKEN VAN DE UITVOERINGSREGELS?

1. Volgende afwijkingen zijn verboden (elk andersluidend beding = niet-

geschreven):
• Het verlengen van de verificatietermijnen bepaald in de artikelen

• MAAR, kan toch indien:

• De opdrachtdocumenten voorzien uitdrukkelijk in een langere verificatietermijn en

• De 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

• De verlenging bevat jegens de opdrachtnemer geen kennelijke onbillijkheid.

26

25

26



23-1-2023

14

2. KUNT U AFWIJKEN VAN DE UITVOERINGSREGELS?

1. Wat is een “kennelijke onbillijkheid” (artikel 9, §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:

• Elke aanmerkelijke afwijking van de goede handelspraktijken die in strijd is met de goede trouw en de eerlijke 

behandeling

• De aard van de werken, leveringen of diensten

• De vraag of de aanbesteder objectieve redenen heeft om af te wijken van de in de verificatietermijn alsook van de 

betalingstermijn.

27

2. KUNT U AFWIJKEN VAN DE UITVOERINGSREGELS?

1. Wat is een “kennelijke onbillijkheid” (artikel 9, §3)?
• Worden als kennelijk onbillijk beschouwd, contractuele bedingen en praktijken die de betaling van intrest voor 

betalingsachterstand uitsluiten

• Worden als vermoedelijk kennelijk onbillijk beschouwd, de contractuele bedingen en praktijken die een 

vergoeding van invorderingskosten uitsluiten.

28
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2. KUNT U AFWIJKEN VAN DE UITVOERINGSREGELS?

1. Kan men dan van de andere bepalingen van de AUR afwijken (artikel 9, §4)?
• Er mag slechts worden afgeweken van de andere verplichte bepalingen in behoorlijk verantwoorde gevallen, voor zover 

de bijzondere eisen van de opdracht dit noodzakelijk maken. 

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

• Maar als men afwijkt van 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 :

• In geval van een door de partijen ondertekende overeenkomst

• In geval van afwijking van artikel 38/9, §§ 1 tot 3 of 38/10, §§ 1 tot 3.

29

2. DE LEIDEND AMBTENAAR

1. De leidend ambtenaar (artikel)
• De leidende ambtenaar wordt door de aanbesteder schriftelijk aangeduid uiterlijk bij de sluiting van de 

opdracht. Deze aanduiding mag reeds geschieden in de opdrachtdocumenten
• Indien de leiding van en de controle op de uitvoering worden toevertrouwd aan een ambtenaar van de aanbesteder, wordt 

elke eventuele beperking van zijn bevoegdheden aan de opdrachtnemer betekend, tenzij dit in de opdrachtdocumenten is 

gebeurd.

• Indien de leiding van en de controle op de uitvoering worden toevertrouwd aan een persoon buiten de aanbesteder, wordt de 

draagwijdte van zijn eventueel mandaat betekend aan de opdrachtnemer, tenzij dit in de opdrachtdocumenten is gebeurd.

• De leidende ambtenaar mag worden vervangen in de loop van de uitvoering van de opdracht. Deze 

vervanging moet op schriftelijke wijze geschieden.

30
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3. WAT MET ONDERAANNEMING

1. De onderaannemer: principes (artikel 12)
• De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbesteder wanneer hij de uitvoering van zijn 

verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbesteder heeft geen enkele contractuele 

band met die derden.

• In volgende gevallen doet de opdrachtnemer verplicht een beroep op een of meerdere vooraf bepaalde 

onderaannemer(s):
1. Wanneer de opdrachtnemer voor zijn kwalitatieve selectie in verband met de criteria inzake de studie- en beroepskwalificaties, of 

inzake de relevante beroepservaring, gebruik heeft gemaakt van de draagkracht van vooraf bepaalde onderaannemers

2. Wanneer de aanbesteder het inzetten van bepaalde onderaannemers oplegt aan de opdrachtnemer.

• Het inzetten van andere onderaannemers is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de aanbesteder. 

31

3. WAT MET ONDERAANNEMING

1. De onderaannemer: verplichtingen (artikel 12)
• Wanneer de opdrachtnemer bepaalde onderaannemers in zijn offerte heeft voorgedragen, kan de 

opdrachtnemer, wanneer hij in de uitvoering gebruik maakt van onderaanneming, daarbij in principe 

alleen beroep doen op de betreffende voorgedragen onderaannemers, tenzij wanneer hij de 

toestemming van de aanbesteder verkrijgt tot het inzetten van een andere onderaannemer.

• Bovenstaande is niet van toepassing in het geval waarbij de aanbesteder, zou hebben verzocht om 

vervanging van de betreffende onderaannemer omdat deze zich in een uitsluitingsgrond bevindt.
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3. WAT MET ONDERAANNEMING

1. De onderaannemer: uitsluitingen (artikel 13)
• Het is de opdrachtnemer verboden het geheel of een gedeelte van de opdracht toe te vertrouwen:

1. Aan een aannemer, leverancier of dienstverlener die zich in een van de volgende gevallen bevindt: onder bijstandstelling 

wegens verkwisting, onbekwaamverklaring, voorlopige onderbewindstelling of onder voogdijstelling wegens zwakzinnigheid 

of in observatiestelling of internering bij toepassing van de wetgeving betreffende de bescherming van de maatschappij

2. Aan een aannemer die werd uitgesloten bij toepassing van de bepalingen van de wetgeving houdende regeling van de 

erkenning  van aannemers van werken

3. Wanneer het een opdracht betreft die onder de toepassing valt van titel 2 van de wet, aan een aannemer, leverancier of 

dienstverlener die zich in een van de verplichte uitsluitingsgevallen bevindt, tenzij in het geval waarbij de betreffende 

aannemer, leverancier of dienstverlener, ten aanzien van de aanbesteder aantoont toereikende maatregelen te hebben 

genomen om zijn  betrouwbaarheid aan te tonen

33

3. WAT MET ONDERAANNEMING

1. De onderaannemer: uitsluitingen (artikel 13)
• Het is de opdrachtnemer verboden het geheel of een gedeelte van de opdracht toe te vertrouwen:

4. Wanneer het een opdracht betreft die onder de toepassing valt van titel 3 van de wet, en voor zover de aanbesteder tevens een

aanbestedende overheid is, aan een aannemer, leverancier of dienstverlener die zich in een van de verplichte uitsluitingsgevallen 

bevindt, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer, leverancier of dienstverlener, ten aanzien van de aanbesteder 

aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen;

5. Wanneer het een opdracht betreft die onder de toepassing valt van de wet defensie en veiligheid, aan een aannemer, leverancier of 

dienstverlener die zich in een van de uitsluitingsgevallen bevindt

• Het is de opdrachtnemer bovendien verboden deze personen te laten deelnemen aan de leiding van of 

aan het toezicht op het geheel of een deel van de opdracht.

• Elke inbreuk van dit verbod kan aanleiding geven tot de toepassing van een ambtshalve maatregel.
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1. VERZEKERINGEN

1. Voorleggen van verzekeringen (artikel 24)
• De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 

alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht.

• De opdrachtnemer sluit ook alle andere verzekeringen die opgelegd zijn door de opdrachtdocumenten.

• Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij 

deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de 

opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.

• Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de  opdrachtnemer dit attest over, binnen een 

termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbesteder.

35

2. DE BORGTOCHT

1. Borgtocht: draagwijdte en bedrag (artikel 25)
• Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten wordt geen borgtocht geëist voor:

1. Opdrachten voor leveringen en voor diensten waarvan de uitvoeringstermijn vijfenveertig dagen niet overschrijdt

2. De volgende opdrachten voor diensten :

a) De opdrachten voor diensten van de categorie 23 van bijlage 2 van de wet defensie en veiligheid;

b) De opdrachten voor diensten inzake luchtvervoer van passagiers en vracht, met uitzondering van postvervoer

c) De opdrachten voor diensten inzake postvervoer te land, alsook de opdrachten voor diensten inzake vervoer door de lucht

d) De opdrachten voor diensten inzake vervoer per spoor

f) De opdrachten inzake juridische dienstverlening, voor zover niet uitgeslotenDe opdrachten voor diensten inzake onderwijs

g) De opdrachten voor verzekeringsdiensten;

h) De informaticadiensten en aanverwante diensten

i) De diensten inzake onderzoeks- en ontwikkelingswerk

2. Opdrachten met een bedrag kleiner dan 50.000 EUR (100.000 EUR in de speciale sectoren)
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2. DE BORGTOCHT

1. Borgtocht: draagwijdte en bedrag (artikel 25)
• Het bedrag van de borgtocht wordt bepaald op 5% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

• Voor de opdrachten voor leveringen en diensten die geen totale prijs vermelden en behoudens 

andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten, stemt het bedrag dat vervolgens vermenigvuldigd 

moet worden met de hierboven bedoelde 5%, overeen met het geraamde maandelijkse bedrag van de 

opdracht vermenigvuldigd met zes.

• Voor de raamovereenkomsten wordt de borgtocht per gesloten opdracht gesteld. In geval van een 

raamovereenkomst met één opdrachtnemer kan de aanbesteder in de opdrachtdocumenten evenwel 

een globale borgstelling opleggen voor de raamovereenkomst en de berekeningswijze ervan bepalen

37

2. DE BORGTOCHT

1. Borgtocht: aard van de borgtocht (artikel 26)
• De borgtocht kan op één van de volgende wijzen worden gesteld :

1. In speciën

2. In publieke fondsen;

3. In de vorm van een gezamenlijke borgtocht;

4. Via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wetgeving op het statuut van 

en de controle op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de 

wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht).

• De borgsteller kan aan het stellen van de borg geen andere voorwaarden verbinden dan die vermeld in 

dit besluit of in de opdrachtdocumenten.
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2. DE BORGTOCHT

1. Borgtocht: borgstelling en bewijs van borgstelling (artikel 27)
• De borgtocht wordt gesteld binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de opdracht wordt gesloten, 

tenzij de opdrachtdocumenten in een langere termijn voorzien.

• Deze termijn wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de opdrachtnemer 

voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een 

algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald. Indien de opdrachtdocumenten 

dit vereisen, worden deze periodes vermeld en bewezen in de offerte of worden zij, van zodra zij 

bekend zijn, onmiddellijk aan de aanbesteder medegedeeld.

39

2. DE BORGTOCHT

1. Borgtocht: borgstelling en bewijs van borgstelling (artikel 27)
• De opdrachtnemer of een derde stelt de borgtocht op één van de volgende wijzen :

1. Wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de rekening van de Deposito- en 

Consignatiekas

2. Wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze voor rekening van de Deposito- en 

Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank

3. Wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die 

deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas

4. Wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van 

de verzekeringsonderneming.
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2. DE BORGTOCHT

1. Borgtocht: borgstelling en bewijs van borgstelling (artikel 27)
• Het bewijs wordt geleverd door overlegging aan de aanbesteder van, naargelang het geval :

1. Hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas

2. Hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming

3. Hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier

4. Hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas

5. Hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg 

heeft toegestaan.

• Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld en de precieze 

bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar de 

opdrachtdocumenten

41

2. DE BORGTOCHT

1. Borgtocht: aanpassing van de borgtocht (artikel 28)
• Wanneer de borgtocht door om het even welke reden niet meer aangepast is, met name als gevolg van 

de ambtshalve afhoudingen, van bijkomende prestaties of van door de aanbesteder besloten 

wijzigingen, welke het oorspronkelijke bedrag van de opdracht met meer dan 20% doen toe- of 

afnemen, wordt de borgtocht opnieuw op het oorspronkelijke bedrag gebracht of aangepast in meer of 

in min.

42

41

42



23-1-2023

22

2. DE BORGTOCHT

1. Borgtocht: verzuim van borgstelling (artikel 29)
• Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de 30 dagen, wordt hij in gebreke gesteld 

per aangetekende zending of bij elektronische zending 

• Deze ingebrekestelling geldt als proces-verbaal

• Wanneer hij de borgtocht niet stelt binnen een laatste termijn van vijftien dagen vanaf de 

verzendingsdatum van het aangetekende zending of bij elektronische zending, kan de aanbesteder:
1. Hetzij overgaan tot een ambtshalve borgstelling via afhoudingen van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen. 

In dat geval wordt een straf opgelegd ten belope van 2% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag

2. Hetzij een ambtshalve maatregel toepassen. In elk geval sluit de verbreking van de opdracht op deze basis de toepassing van 

straffen of vertragingsboetes uit.

43

2. DE BORGTOCHT

1. rechten van de aanbesteder op de borgtocht (artikel 30)
• In voorkomend geval houdt de aanbesteder van de borgtocht ambtshalve de sommen af die haar toekomen, met 

name wanneer de opdrachtnemer in gebreke blijft bij de uitvoering

• Indien de aanbesteder geheel of ten dele beroep doet op de borgtocht, kan de instelling bij wie de borgtocht werd 

gesteld niet het  voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtnemer eisen. De instelling bij wie de borgtocht werd 

gesteld dient de borgtocht vrij te geven aan aanbesteder, zodra voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

• Er werd effectief borgtocht gesteld bij de betreffende instelling voor de betreffende opdracht

• Er werd een verzoek ontvangen vanwege de aanbesteder tot vrijgave van de borgtocht EN

• De termijn van 15 dagen volgend op de verzending van het PV is nageleefd
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2. DE BORGTOCHT

1. vrijgave van de borgtocht (artikel 33)
• Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als:

1. in geval van de voorlopige oplevering: verzoek tot vrijgave van de eerste helft van de borgtocht

2. In geval van de definitieve oplevering: verzoek tot vrijgave van, hetzij de tweede helft, hetzij het geheel 

van de borgtocht, al naargelang al dan niet in een voorlopige oplevering is voorzien

• In de mate dat de borgtocht kan worden vrijgegeven, verleent de aanbesteder, binnen vijftien dagen 

na de dag van het verzoek, handlichting aan de Deposito- en Consignatiekas, aan de openbare 

instelling die een gelijkaardige functie vervult, aan de kredietinstelling of aan de 

verzekeringsonderneming, al naargelang. 

45

F. Tijdens de 
uitvoering: 
wijzigingen
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Beginsel (artikel 37)
• Opdrachten en raamovereenkomsten kunnen enkel zonder nieuwe plaatsingsprocedure worden 

gewijzigd in de gevallen van afdeling 5 (artikelen 38/1 tot en met 38/19)

47

1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. De herzieningsclausule (artikel 38)
• Een wijziging mag zonder nieuwe plaatsingsprocedure worden aangebracht, wanneer de wijziging 

ongeacht de geldelijke waarde ervan, in de oorspronkelijke opdrachtdocumenten was voorzien in een 

duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausule.

• De herzieningsclausules omschrijven het toepassingsgebied en de aard van de mogelijke wijzigingen 

alsmede de voorwaarden waaronder deze kunnen worden gebruikt. Zij voorzien niet in wijzigingen die 

de algemene aard van de opdracht of raamovereenkomst kunnen veranderen.
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Aanvullende werken, leveringen of diensten (artikel 38/1)
• Een wijziging mag zonder nieuwe plaatsingsprocedure worden doorgevoerd, voor door de 

oorspronkelijke opdrachtnemer te verrichten aanvullende werken, leveringen of diensten die 

noodzakelijk zijn geworden en die niet in de oorspronkelijke opdracht waren opgenomen, indien de 

verandering van opdrachtnemer:
• Niet mogelijk is om economische of technische redenen, zoals wanneer de aanvullende goederen of diensten uitwisselbaar of 

interoperabel moeten zijn met bestaande uitrusting, diensten of installaties die in het kader van de oorspronkelijke opdracht 

zijn verworven EN

• Tot aanzienlijk ongemak of een aanzienlijke kostenstijging zou leiden voor de aanbesteder.

49

1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Aanvullende werken, leveringen of diensten (artikel 38/1)
• De prijsverhoging die het gevolg is van de wijziging mag evenwel niet hoger zijn dan 50%  van de 

waarde van de oorspronkelijke opdracht. Indien er verscheidene opeenvolgende wijzigingen worden 

doorgevoerd, geldt deze beperking voor de waarde van elke wijziging. 

• Dergelijke opeenvolgende wijzigingen mogen niet worden gebruikt om de wetgeving inzake 

overheidsopdrachten te omzeilen. 

50

49

50



23-1-2023

26

1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de aanbesteder (artikel 

38/2)
• Een wijziging mag zonder nieuwe plaatsingsprocedure voor een opdracht worden aangebracht, indien 

aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
1. De wijziging is het noodzakelijk gevolg van omstandigheden die een zorgvuldige aanbesteder niet kon voorzien

2. De wijziging brengt geen verandering in de algemene aard van de opdracht of raamovereenkomst

3. De prijsverhoging die het gevolg is van een wijziging is niet hoger dan vijftig procent van de waarde van de oorspronkelijke 

opdracht of raamovereenkomst. Indien er verscheidende opeenvolgende wijzigingen worden doorgevoerd, geldt deze 

beperking voor de waarde van elke wijziging. Dergelijke opeenvolgende wijzigingen mogen niet worden gebruikt om de 

wetgeving inzake overheidsopdrachten te omzeilen.

51

1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Vervanging van de opdrachtnemer (artikel 38/3)
• Een wijziging mag zonder nieuwe plaatsingsprocedure worden toegekend, wanneer een nieuwe 

opdrachtnemer de opdrachtnemer aan wie de aanbesteder de opdracht aanvankelijk had gegund, 

vervangt ten gevolge van:
1. Een ondubbelzinnige herzieningsclausule zoals bepaald in artikel 38;

2. Een rechtsopvolging onder algemene of gedeeltelijke titel in de positie van de aanvankelijke opdrachtnemer, ten gevolge van 

herstructurering van de onderneming, onder meer door overname, fusie, acquisitie of insolventie, door een andere 

ondernemer die voldoet aan de aanvankelijk vastgestelde selectiecriteria, mits dit geen andere wezenlijke wijzigingen in de 

opdracht meebrengt en niet bedoeld is om de toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten te omzeilen.
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. De minimis-regel (artikel 38/4)
• Een wijziging mag zonder nieuwe plaatsingsprocedure voor een opdracht worden doorgevoerd, indien het bedrag 

waarmee de wijziging gepaard gaat lager is dan elk van beide volgende bedragen:
1. De drempel voor de Europese bekendmaking; en
2. 10% van de waarde van de aanvankelijke opdracht voor leveringen en diensten en 15%van de waarde van de aanvankelijke 

opdracht voor werken.

• Wanneer een aantal opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, wordt het bedrag bepaald op basis van de netto-
cumulatieve waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

• Voor de berekening van waarde van de aanvankelijke opdracht wordt, voor zover de opdracht een 
indexeringsclausule bevat, de geactualiseerde waarde als referentiewaarde gehanteerd.

• De wijziging mag de algemene aard van de opdracht of raamovereenkomst evenwel niet veranderen. 

53

1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Niet-wezenlijke wijziging (artikel 38/5 en 38/6)
• Een wijziging mag zonder nieuwe plaatsingsprocedure voor een opdracht worden doorgevoerd, indien 

de wijziging, ongeacht de waarde ervan, als niet-wezenlijk moet worden beschouwd

• Een wijziging van een opdracht of een raamovereenkomst tijdens de looptijd moet als wezenlijk 

worden beschouwd wanneer de opdracht of raamovereenkomst hierdoor materieel verschilt van de 

oorspronkelijke opdracht of raamovereenkomst. 
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Niet-wezenlijke wijziging (artikel 38/5 en 38/6)
• Een wijziging moet als wezenlijk worden beschouwd wanneer tenminste aan één van de volgende 

voorwaarden is voldaan:
1. De wijziging voorziet in voorwaarden die, als zij deel van de aanvankelijke plaatsingsprocedure hadden uitgemaakt, de 

toelating van andere dan de aanvankelijk geselecteerde kandidaten of de gunning van de opdracht aan een andere inschrijver 

mogelijk zouden hebben gemaakt dan wel bijkomende deelnemers aan de plaatsingsprocedure zouden hebben aangetrokken

2. De wijziging verandert het economisch evenwicht van de opdracht of de raamovereenkomst ten gunste van de 

opdrachtnemer op een wijze die niet is voorzien in de oorspronkelijke opdracht of raamovereenkomst

3. De wijziging leidt tot een aanzienlijke verruiming van het toepassingsgebied van de opdracht of raamovereenkomst;

4. Een nieuwe opdrachtnemer in de plaats is gekomen van de opdrachtnemer aan wie de aanbesteder de opdracht aanvankelijk 

had gegund in andere dan onder artikel 38/3 bedoelde gevallen
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Prijsherziening bij werken (artikel 38/7)
• De opdrachtdocumenten voorzien 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.
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Prijsherziening bij werken(artikel 38/7)
• Een prijsherziening is niet verplicht voor de opdrachten beneden een geraamd bedrag van 

120.000 euro en wanneer de initiële uitvoeringstermijn minder dan 120 werkdagen of 180 

kalenderdagen beslaat.
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Heffingen die een weerslag hebben op het opdrachtbedrag (artikel 38/8)
• De opdrachtdocumenten voorzien in een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, waarin 

de  modaliteiten worden bepaald voor een prijsherziening ten gevolge van een wijziging van de 

heffingen in België die een weerslag hebben op het opdrachtbedrag.

• Dergelijke prijsherziening is slechts mogelijk onder een dubbele voorwaarde:
1. De wijziging is in werking getreden na de tiende dag die het uiterste tijdstip voor ontvangst van de offertes voorafgaat EN

2. Deze heffingen niet voorkomen in de herzieningsformule die in  toepassing van artikel 38/7 is opgenomen in de 

opdrachtdocumenten, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks bij wege van een index.

59

1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Heffingen die een weerslag hebben op het opdrachtbedrag (artikel 38/8)
• In geval van een verhoging van de heffingen dient de opdrachtnemer aan te tonen dat hij 

werkelijk de door hem gevorderde bijkomende lasten heeft gedragen en dat deze verband 

houden met de uitvoering van de opdracht.

• In geval van een verlaging is er geen herziening indien de opdrachtnemer bewijst dat hij de 

heffingen tegen de oude aanslagvoet heeft betaald.

• Indien de opdrachtdocumenten geen herzieningsclausule bevatten als bedoeld hiervoor, wordt de 

regeling in de twee punten geacht van rechtswege van toepassing te zijn.
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer (artikel 
38/9)

• 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.

• 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.
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer (artikel 

38/9)
• 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.
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer (artikel 38/9)
• 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% 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

prijskwaliteitsverhouding waarbij het prijscriterium ten minste 50% 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;
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer (artikel 

38/9)
2. Bij opdrachten voor leveringen en diensten, andere dan deze opgenomen in bijlage 1, ten minste 15% bedragen van het 

initiële opdrachtbedrag. 

• Indien de opdrachtdocumenten geen herzieningsclausule bevatten, wordt de regeling hiervoor geacht 

van rechtswege van toepassing te zijn.
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer (artikel 

38/10)
• 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 voordeel van de opdrachtnemer om welke 

omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbesteder.

• De herziening kan bestaan uit hetzij een inkorting van de uitvoeringstermijnen hetzij, wanneer er 

sprake is van een zeer belangrijk voordeel, uit een andere vorm van herziening van de 

opdrachtbepalingen of de verbreking van de opdracht.
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer (artikel 38/10)
• De omvang van het door de opdrachtnemer genoten voordeel wordt uitsluitend beoordeeld op basis van de elementen die 

eigen zijn aan de opdracht in kwestie. Dit voordeel 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 

prijskwaliteitsverhouding waarbij het prijscriterium ten minste vijftig procent uitmaakt van het totaal gewicht van de gunningscriteria, is de 

drempel van het zeer belangrijk voordeel in elk geval bereikt vanaf volgende bedragen:

1. 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;

2. 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;

3. 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 van het initiële opdrachtbedrag.
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Feiten van de aanbesteder en van de opdrachtnemer (artikel 38/11)
• De opdrachtdocumenten voorzien in een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, waarin de modaliteiten 

voor de herziening van de voorwaarden van de opdracht worden bepaald wanneer de aanbesteder of de 
opdrachtnemer ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die ten laste van de andere partij 
kunnen worden gelegd, een vertraging of een nadeel heeft geleden.

• De herziening kan bestaan uit één of meerdere van volgende maatregelen:
1. De aanpassing van de contractuele bepalingen, inclusief de verlenging of de inkorting van de uitvoeringstermijnen;
2. Een schadevergoeding;
3. Een verbreking van de opdracht.

• Indien de opdrachtdocumenten geen herzieningsclausule bevatten als bedoeld hiervoor, wordt de regeling geacht 
van rechtswege van toepassing te zijn.
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Vergoedingen voor schorsingen op bevel van de aanbesteder en incidenten bij de 
uitvoering (artikel 38/12)

• De opdrachtdocumenten voorzien in een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, waarbij wordt verduidelijkt dat de 
opdrachtnemer recht heeft op schadevergoeding voor de schorsingen op bevel van de aanbesteder onder volgende 
cumulatieve voorwaarden:

1. De schorsing overschrijdt in totaal 1/20e van de uitvoeringstermijn en minstens 10 werkdagen of 15 kalenderdagen, naargelang de 
uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werk- of kalenderdagen;

2. De schorsing is niet het gevolg van ongunstige weersomstandigheden;

3. De schorsing vindt plaats binnen de uitvoeringstermijn van de opdracht.

• Indien de opdrachtdocumenten geen herzieningsclausule bevatten, wordt de regeling vervat 
hiervoor geacht van rechtswege van toepassing te zijn.
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Vergoedingen voor schorsingen op bevel van de aanbesteder en incidenten bij de uitvoering 
(artikel 38/12)

• De aanbesteder kan voorzien in een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, waarin zij zich het recht voorbehoudt de
uitvoering van de opdracht gedurende een bepaalde periode te schorsen, met name omdat de opdracht naar zijn oordeel op 
dat ogenblik niet zonder bezwaar kan worden uitgevoerd.

• In voorkomend geval wordt de uitvoeringstermijn verlengd met de door de schorsing veroorzaakte vertraging, op voorwaarde  
dat de contractuele termijn niet verstreken is. Wanneer deze termijn verstreken is, kan een teruggave van de boete voor 
vertraging in de uitvoering worden toegestaan.

• Wanneer de prestaties worden geschorst op grond van de hierboven bedoelde herzieningsclausule, dient de opdrachtnemer 
op zijn kosten alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde de reeds uitgevoerde prestaties en materialen te 
vrijwaren tegen mogelijke beschadigingen door ongunstige weersomstandigheden, diefstal of andere daden met kwaadwillig 
opzet.
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Verbod om de uitvoering te vertragen of te onderbreken (artikel 38/13)
• De opdrachtnemer kan geen beroep doen op de aan de gang zijnde besprekingen inzake de toepassing 

van één van de herzieningsclausules zoals bedoeld in de artikelen 38/9 tot 38/12 om het 

uitvoeringstempo van de opdracht te vertragen of de uitvoering van de opdracht te onderbreken of 

niet te hervatten, al naargelang.
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Indieningsvoorwaarden (artikel 38/14)
• De aanbesteder of opdrachtnemer die zich op één van de herzieningsclausules zoals bedoeld in de 

artikelen 38/9 tot 38/12 wil beroepen, moet de ingeroepen feiten of omstandigheden waarop hij zich 

baseert, schriftelijk kenbaar maken binnen de 30 dagen ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan ofwel 

na de datum waarop de opdrachtnemer of de aanbesteder ze normaal had moeten kennen.
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Indieningsvoorwaarden (artikel 38/15)
• De opdrachtnemer kan zich slechts beroepen op de toepassing van één van de in de artikelen 38/9 tot 38/11 

bedoelde herzieningsclausules indien hij bondig de invloed van de ingeroepen feiten of omstandigheden op het 
verloop en de kostprijs van de opdracht aan de aanbesteder doet kennen. 

• Deze melding moet, op straffe van verval, schriftelijk gebeuren binnen de 30 dagen. De voormelde verplichtingen 
gelden ongeacht of de aanbesteder op de hoogte is van de feiten of omstandigheden.

• Het verzoek van de opdrachtnemer waarbij de toepassing van één van de herzieningsclausules als bedoeld in de 
artikelen 38/9 en 38/11 wordt ingeroepen is niet ontvankelijk, indien dit verzoek steunt op feiten of 
omstandigheden die door de opdrachtnemer niet te gepasten tijde aan de aanbesteder werden kenbaar gemaakt 
en waarvan ze bijgevolg het bestaan en de invloed op de opdracht niet heeft kunnen nagaan teneinde de door de 
toestand eventueel vereiste maatregelen te nemen.

• Wat de schriftelijke bevelen van de aanbesteder betreft, is de opdrachtnemer enkel verplicht de aanbesteder in te 
lichten zodra hij de invloed die de bevelen op het verloop en de kostprijs van de opdracht zouden kunnen hebben, 
kent of zou moeten kennen.
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Indieningsvoorwaarden (artikel 38/16)
• De opdrachtnemer die toepassing vraagt van één van de herzieningsclausules als bedoeld in de 

artikelen 38/8 tot 38/9, 38/11 en 38/12 moet, op straffe van verval, de becijferde rechtvaardiging van 

zijn verzoek op schriftelijke wijze overmaken aan de aanbesteder binnen de onderstaande termijnen:
1. Vóór het verstrijken van de contractuele termijnen om termijnverlenging of de verbreking van de opdracht te verkrijgen; 

2. Uiterlijk 90 dagen volgend op de datum van de kennisgeving aan de opdrachtnemer van het proces-verbaal van de voorlopige 

oplevering van de opdracht om een andere herziening van de opdracht dan die vermeld in 1° of schadevergoeding te 

verkrijgen;

3. Uiterlijk 90 dagen na het verstrijken van de waarborgperiode om een andere herziening van de opdracht dan die vermeld in 

1° of schadevergoeding te verkrijgen, wanneer dit verzoek tot toepassing van de herzieningsclausule zijn oorsprong vindt in 

feiten of omstandigheden die zich hebben voorgedaan tijdens de waarborgperiode.
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1. WIJZIGINGEN: ALGEMENE REGELS

1. Indieningsvoorwaarden (artikel 38/17x)
• De aanbesteder dient ten laatste 90 dagen volgend op de datum van kennisgeving aan de 

opdrachtnemer van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering van de opdracht een beroep te 

doen op de herzieningsclausule als bedoeld in artikel 38/10 met het oog op herziening van de 

opdracht.
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3. WIJZIGINGEN BIJ LEVERINGEN OF DIENSTEN

1. Wijzigingen bij leveringen (artikel 121) of diensten (artikel 151)
• Elk bevel tot wijziging van de opdracht wordt schriftelijk gegeven. Wordt nochtans met een geschreven 

bevel gelijkgesteld, het mondeling bevel waarvan de leverancier/dienstverlener binnen de 48 uur bij 

aangetekende zending of bij elektronische zending aan de leidend ambtenaar melding heeft gemaakt 

en dat door de aanbesteder niet is weerlegd binnen de 3 werkdagen vanaf de ontvangst van bedoelde 

brief.

• De bevelen duiden de wijzigingen aan die aan de oorspronkelijke bepalingen van de opdracht dienen te 

worden aangebracht.
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3. WIJZIGINGEN BIJ LEVERINGEN OF DIENSTEN

1. Wijzigingen bij leveringen (artikel 121) of diensten (artikel 151)
• De onvoorziene leveringen/diensten die de leverancier/dienstverlener moet uitvoeren, de voorziene 

leveringen/diensten die wegvallen en alle andere wijzigingen worden berekend tegen de eenheidsprijzen van de 
offerte of, als er geen zijn bepaald, tegen overeen te komen eenheidsprijzen.

• Elke wijziging van de opdrachtprijs gebeurt in overleg tussen de partijen op basis van een voorstel dat door de 
leverancier bij aangetekende zending of bij elektronische zending wordt ingediend binnen een termijn van 30 dagen 
vanaf de datum waarop de wijzigingsbevelen geldig zijn gegeven.

• Als geen akkoord wordt bereikt over de nieuwe eenheidsprijzen, stelt de aanbesteder ze ambtshalve vast, met 
behoud van alle rechten van de leverancier.

• De leverancier/dienstverlener zet de leveringen/diensten zonder onderbreking voort, ondanks de betwistingen 
waartoe het vaststellen van nieuwe prijzen aanleiding kan geven.
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3. WIJZIGINGEN BIJ LEVERINGEN OF DIENSTEN

1. Wijzigingen bij leveringen (artikel 121) of diensten (artikel 151)
• In geval van bijkomende leveringen/diensten of wijzigingen aan de voorziene leveringen/diensten, vermeldt het 

geschreven bevel, de verrekening of de bijakte :
• Ofwel de verlenging van de uitvoeringstermijn op grond van de verhoging van het bedrag van de opdracht en van de aard van de 

wijzigingen en de bijkomende leveringen 

• Ofwel de uitsluiting van iedere verlenging van de termijn

• Bij vaste of minimale te leveren hoeveelheden en wanneer de wijzigingen die worden bevolen door de aanbesteder 

leiden tot één of meer verrekeningen, waarvan het geheel een vermindering van de vaste of minimale 

hoeveelheden veroorzaakt, heeft de leverancier/dienstverlener recht op een forfaitaire vergoeding van tien percent 

van deze vermindering, ongeacht het uiteindelijke bedrag van de opdracht.
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F. Tijdens de 
uitvoering: Toezicht 
en controle

77

78



23-1-2023

40

1. DE KEURINGEN

1. Draagwijdte van de controle en het toezicht (artikel 39)
• De aanbesteder kan met alle geëigende middelen overal toezicht laten houden of controle laten 

uitvoeren op de voorbereiding of de uitvoering van de prestaties.

• De opdrachtnemer is verplicht alle noodzakelijke inlichtingen en faciliteiten aan de gemachtigden van 

de aanbesteder te verstrekken voor het vervullen van hun taak.

• De opdrachtnemer kan zich op het door de aanbesteder uitgevoerde toezicht of controle niet beroepen 

om van zijn aansprakelijkheid te worden ontheven wanneer de prestaties uit hoofde van één of ander 

gebrek naderhand zouden worden geweigerd
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1. DE KEURINGEN

1. Soorten keuringen (artikel 41)
• Inzake keuringen worden onderscheiden :

1. De voorafgaande keuring als bedoeld in artikel 42

2. De a posteriori uitgevoerde keuring als bedoeld in artikel 43

3. Voor de opdrachten voor diensten, de andere eventueel door de opdrachtdocumenten voorziene keuringswijzen.

• De aanbesteder kan voor het geheel of voor een gedeelte afzien van de keuring wanneer de 

opdrachtnemer aantoont dat de producten tijdens hun productie door een 

conformiteitsbeoordelingsinstantie werden gecontroleerd overeenkomstig artikel 55, § 1, van de wet 

en de bepalingen van de opdrachtdocumenten.
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1. DE KEURINGEN

1. Voorafgaande keuring (artikel 42)
• De producten mogen in regel niet worden verwerkt vooraleer zij door de leidend ambtenaar of zijn gemachtigde zijn 

goedgekeurd.
• De keuring kan tijdens verschillende productiestadia worden verricht.
• De producten die in een bepaald stadium niet aan de gestelde keuringsproeven voldoen, worden beschouwd zich 

niet in een staat te bevinden om voor keuring te worden aangeboden.
• Op verzoek van de opdrachtnemer onderzoekt de aanbesteder, overeenkomstig de bepalingen van de 

opdrachtdocumenten in hoeverre de producten aan de kwaliteitseisen voldoen of op zijn minst aan de regels van 
goed vakmanschap en aan de voorwaarden van de opdracht beantwoorden.

• Indien het nazicht het vernietigen van bepaalde producten inhoudt, vervangt de opdrachtnemer deze op eigen 
kosten. De opdrachtdocumenten bepalen hoeveel producten vernietigd zullen worden.
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1. DE KEURINGEN

1. Voorafgaande keuring (artikel 42)
• Wanneer de aanbesteder vaststelt dat het ter keuring aangeboden product niet in de voorwaarden 

verkeert om te worden onderzocht, wordt het verzoek van de opdrachtnemer als niet bestaande 

beschouwd.

• De aanvraag wordt opnieuw gesteld van zodra het product klaar is voor keuring.
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1. DE KEURINGEN

1. Voorafgaande keuring (artikel 42)
• Producten die voorafgaandelijk gekeurd werden, kunnen later nog worden afgekeurd. Ze worden door 

de opdrachtnemer onmiddellijk vervangen wanneer uit een nieuw onderzoek zou blijken, hetzij vóór 

het in gebruik nemen, hetzij bij het verwerken, hetzij na de uitvoering van de opdracht maar vóór de 

definitieve oplevering, dat zij gebreken of beschadigingen vertonen die bij het eerste onderzoek niet 

werden opgemerkt of beschadigingen die achteraf zijn ontstaan.

• De eventuele vervanging van de gebrekkige producten doet voor de opdrachtnemer geen afbreuk aan 

de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van de artikelen 64, 65 en 92.

83

1. DE KEURINGEN

1. Voorafgaande keuring (artikel 42)
• Voor de kennisgeving van de goedkeuring of weigering beschikt de aanbesteder over de volgende termijnen, 

ingaande de dag van de ontvangst van het verzoek om tot de keuring over te gaan:
1. 30 dagen

2. 60 dagen indien de keuringsverrichtingen in een laboratorium plaatsvinden.

• De opdrachtdocumenten kunnen evenwel kortere termijnen bepalen.

• Wanneer de keuring van de producten buiten het Belgisch grondgebied moet plaatsvinden, wordt de termijn met 

het nodige aantal dagen voor de heen- en terugreis van de keurders verlengd.

• Indien deze termijnen door toedoen van de aanbesteder worden overschreden, wordt de uitvoeringstermijn van 

rechtswege dienovereenkomstig verlengd. Deze verlenging sluit elk recht op schadevergoeding uit.
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1. DE KEURINGEN

1. A posteriori uitgevoerde keuring (artikel 43)
• Ongeacht of er in een voorafgaande keuring is voorzien, kan voor de in de opdrachtdocumenten 

gespecifieerde categorieën van prestaties een keuring a posteriori worden verricht na de uitvoering 

van deze prestaties.

• Deze keuringen en het nemen van stalen geschieden op tegenspraak overeenkomstig de voorschriften 

van de opdrachtdocumenten die de draagwijdte ervan nader bepalen.
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1. DE KEURINGEN

1. A posteriori uitgevoerde keuring (artikel 43)
• De aanbesteder deelt de resultaten van de keuring mee binnen de volgende termijnen na de uitvoering 

ervan:
1. 30 dagen

2. 60 dagen indien de keuringsformaliteiten in een laboratorium plaatsvinden.

• De opdrachtdocumenten kunnen evenwel kortere termijnen bepalen.
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1. DE KEURINGEN

1. A posteriori uitgevoerde keuring (artikel 43)
• Voor de prestaties die aan een a posteriori uitgevoerde keuring onderworpen zijn, wordt:

1. Hetzij in een specifieke aanvullende borgtocht voorzien

2. Hetzij op de betalingen van die prestaties een inhouding verricht totdat de resultaten van de keuring bekend zijn.
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F. Tijdens de 
uitvoering: 
actiemiddelen van 
het bestuur
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1. IN GEBREKE BLIJVEN

1. In gebreke blijven en sancties (artikel 44)
• De opdrachtnemer wordt voor de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn :

1. Wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten ;

2. Ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden 

voltooid ;

3. Wanneer hij de geldig gegeven schriftelijke bevelen van de aanbestedende niet naleeft
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1. IN GEBREKE BLIJVEN

1. In gebreke blijven en sancties (artikel 44) 
• Al de tekortkomingen op de bepalingen van de opdracht, daarin begrepen het niet-naleven van de bevelen van de 

aanbesteder, worden in een proces-verbaal vastgesteld, waarvan onmiddellijk een afschrift aan de opdrachtnemer wordt 

verzonden bij aangetekende zending of bij elektronische zending.

• De opdrachtnemer dient zonder verwijl zijn tekortkomingen te herstellen. Hij kan aan de aanbesteder zijn verweermiddelen 

doen gelden bij aangetekende zending of bij elektronische zending. Dit verweer moet hij verzenden binnen de 15 dagen 

volgend op de datum van verzending van het proces-verbaal. Zijn stilzwijgen na die termijn geldt als een erkenning van de 

vastgestelde feiten. 

• Wanneer in hoofde van de opdrachtnemer

• tekortkomingen worden vastgesteld, stelt hij zich bloot aan sancties door toepassing van één of meer van de maatregelen 

bepaald in de artikelen 45 tot 49 (algemeen), 85 tot 88 (werken), 123, 124 (leveringen), 154 en 155 (diensten).
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2. STRAFFEN EN BOETES WEGENS LAATTIJDIGE UITVOERING

1. Straffen (artikel 45) 
• De opdrachtdocumenten kunnen voorzien in de toepassing van een bijzondere straf voor elke 

gebrekkige uitvoering.

• Elke gebrekkige uitvoering waarvoor niet in een bijzondere straf is voorzien, geeft aanleiding tot een 

algemene straf die:
• Eenmalig is en 0,07% bedraagt van de oorspronkelijke aannemingssom met een minimum van 40 euro en een maximum van 

400 euro, of

• Dagelijks is en 0,02% bedraagt van de oorspronkelijke aannemingssom met een minimum van 20 euro en een maximum van 

200 euro, wanneer de gebrekkige uitvoering onmiddellijk ongedaan moet worden gemaakt.

• Deze straf wordt toegepast vanaf de derde dag na de datum van afgifte van de aangetekende zending 

of bij elektronische zending, tot en met de dag waarop aan de gebrekkige uitvoering een einde werd 

gesteld door toedoen van de opdrachtnemer of van de aanbesteder zelf.
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2. STRAFFEN EN BOETES WEGENS LAATIJDIGE UITVOERING

1. Vertragingsboetes (artikel 46) 
• De vertragingsboetes zijn onafhankelijk van de in artikel 45 bedoelde straffen. Zij zijn eisbaar zonder 

ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de uitvoeringstermijn zonder opstelling van een 

proces-verbaal en worden van rechtswege toegepast voor het totaal aantal dagen vertraging.

• Onverminderd de toepassing van de vertragingsboetes, vrijwaart de opdrachtnemer de aanbesteder in 

voorkomend geval tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van zijn 

vertraging in de uitvoering van de opdracht.

• De btw wordt niet in aanmerking genomen in de berekeningsbasis van de in artikel 45 bedoelde 

bijzondere of algemene straf, en evenmin in de berekeningsbasis van de in artikel 46 bedoelde 

vertragingsboetes.
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2. STRAFFEN EN BOETES WEGENS LAATIJDIGE UITVOERING

1. Vertragingsboetes voor werken (artikel 86) 
• De vertragingsboetes worden berekend op grond van de formule :

• waarin :
• R = het bedrag van de toe te passen boete;

• M = het oorspronkelijke opdrachtbedrag;

• N = het aantal werkdagen vastgesteld voor de uitvoering bij de aanvang van de opdracht;

• n = het aantal dagen vertraging.

• Indien de factor M evenwel niet meer bedraagt dan 75.000 euro terwijl N niet groter is dan 150 dagen, 

wordt de noemer N² door 150 x N vervangen.
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2. STRAFFEN EN BOETES WEGENS LAATIJDIGE UITVOERING

1. Vertragingsboetes voor werken (artikel 86) 
• Indien de uitvoeringstermijn een gunningscriterium van de opdracht vormt, wordt de berekeningswijze 

van de vertragingsboetes vastgesteld in de opdrachtdocumenten. Zo niet is de formule van toepassing.

• Wanneer de uitvoeringstermijn niet in werkdagen is uitgedrukt, wordt het getal N in de formule 

conventioneel verkregen door het aantal dagen van de uitvoeringstermijn te vermenigvuldigen met 

0,7. In het verkregen product wordt naar beneden afgerond.

• Wanneer de opdracht uit verschillende delen of fasen bestaat, ieder met een eigen uitvoeringstermijn 

N en een eigen bedrag M, wordt voor de toepassing van de boetes elk van de onderdelen met een 

afzonderlijke opdracht gelijkgesteld.
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2. STRAFFEN EN BOETES WEGENS LAATIJDIGE UITVOERING

1. Vertragingsboetes voor werken (artikel 86) 
• Het totaalbedrag van de vertragingsboetes dat op een opdracht wordt toegepast, mag niet hoger zijn 

dan 5% van het bedrag M. 

• Wanneer de uitvoeringstermijn een gunningscriterium van de opdracht vormt, kunnen de 

opdrachtdocumenten het bovengenoemde percentage verhogen tot maximum 10%.

• Dit percentage wordt vastgesteld in verhouding tot de relatieve belangrijkheid van het 

gunningscriterium betreffende de uitvoeringstermijn.

• De boetes waarvan het totaal geen 75 euro per opdracht bereikt, worden niet aangerekend.
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2. STRAFFEN EN BOETES WEGENS LAATIJDIGE UITVOERING

1. Vertragingsboetes voor leveringen (artikel 123) 
• De vertragingsboetes worden berekend naar rata van 0,1% per dag vertraging, met een maximum van 7,5%, van de waarde 

van de leveringen die met dezelfde vertraging gebeurd zijn.

• Wanneer de leveringstermijn een gunningscriterium van de opdracht vormt, bepalen de  opdrachtdocumenten de 

berekeningswijze van de vertragingsboetes voor de leveringen die met dezelfde vertraging gebeurd zijn. De 

opdrachtdocumenten kunnen in dat geval het bovengenoemde percentage verhogen tot maximum 10%. Dit percentage wordt 

vastgesteld in verhouding tot de relatieve belangrijkheid van het gunningscriterium betreffende de uitvoeringstermijn. Is de 

berekeningswijze niet vermeld in de opdrachtdocumenten, dan is het percentage van toepassing.

• De waarde van de leveringen wordt berekend op grond van het oorspronkelijke opdrachtbedrag, rekening houdend met de 

aangebrachte wijzigingen maar niet met de prijsherzieningen en met de kortingen wegens minderwaarde van dit besluit.

• Worden niet aangerekend, de vertragingsboetes waarvan het totaal bedrag geen 75 euro per opdracht bereikt.
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2. STRAFFEN EN BOETES WEGENS LAATIJDIGE UITVOERING

1. Vertragingsboetes voor diensten (artikel 154) 
• De boetes wegens laattijdige uitvoering worden berekend naar rato van 0,1%per dag vertraging, met een maximum van 7,5%, van de 

waarde van alle of van een deel van de diensten waarvan de uitvoering met dezelfde vertraging gebeurde. In voorkomend geval vermelden 
de opdrachtdocumenten de berekeningsbasis van de boetes.

• Wanneer de uitvoeringstermijn een gunningscriterium van de opdracht vormt, bepalen de opdrachtdocumenten de berekeningswijze van
de vertragingsboetes voor de diensten die met dezelfde vertraging gebeurd zijn. De opdrachtdocumenten

• kunnen in dat geval het bovengenoemde percentage verhogen tot maximum 10%. Dit percentage wordt vastgesteld in verhouding tot de
relatieve belangrijkheid van het gunningscriterium betreffende de uitvoeringstermijn. Is de berekeningswijze niet vermeld in de 
opdrachtdocumenten, dan is die van het eerste lid van toepassing.

• De waarde van de diensten wordt berekend op grond van het oorspronkelijke opdrachtbedrag, rekening houdend met de aangebrachte 
wijzigingen maar niet met de prijsherzieningen en met de kortingen wegens minderwaarde 

• Worden niet aangerekend de boetes wegens laattijdige uitvoering waarvan het totaal bedrag geen 75 euro per opdracht bereikt.
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3. AMBTSHALVE MAATREGELEN

1. Ambtshalve maatregelen (artikel 47) 
• Wanneer de opdrachtnemer, na het verstrijken van de termijn van 15 dagen om zijn verweermiddelen 

te doen gelden, inactief is gebleven of middelen heeft aangevoerd die door de aanbesteder als niet 

gerechtvaardigd worden beoordeeld, kan deze laatste de ambtshalve maatregelen treffen.

• De aanbesteder mag de ambtshalve maatregelen nochtans treffen zonder het verstrijken van 

bovenstaande termijn af te wachten wanneer de opdrachtnemer op voorhand expliciet de vastgestelde 

tekortkomingen heeft toegegeven.
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3. AMBTSHALVE MAATREGELEN

1. Ambtshalve maatregelen (artikel 47) 
• De ambtshalve maatregelen zijn :

1. Het eenzijdig verbreken van de opdracht, in welk geval de aanbesteder, van rechtswege het geheel van de borgtocht als 

forfaitaire schadevergoeding verwerft of bij gebrek aan borgstelling een equivalent bedrag. Deze maatregel sluit de toepassing 

uit van iedere vertragingsboete op het deel waarop de verbreking slaat ;

2. De uitvoering in eigen beheer van het geheel of van een deel van de niet-uitgevoerde opdracht ;

3. Het sluiten van één of meerdere opdrachten voor rekening met één of meerdere derden voor het geheel of een deel van de 

nog uit te voeren opdracht.

• De maatregelen onder 2° en 3° worden getroffen op kosten en risico van de in gebreke gebleven 

opdrachtnemer. Nochtans vallen de vertragingsboetes en straffen die bij de uitvoering van een 

opdracht voor rekening worden toegepast, ten laste van de nieuwe opdrachtnemer.
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3. AMBTSHALVE MAATREGELEN

1. Ambtshalve maatregelen (artikel 47) 
• De beslissing van de aanbesteder om tot de gekozen ambtshalve maatregel over te gaan, wordt bij 

aangetekende zending of bij elektronische zending aan de in gebreke gebleven opdrachtnemer 

bekendgemaakt.

• Vanaf deze kennisgeving mag de in gebreke gebleven opdrachtnemer niet meer tussenkomen in de 

uitvoering van het gedeelte van de opdracht onderworpen aan de ambtshalve maatregel.

• Wanneer tot het sluiten van een overeenkomst voor rekening wordt overgegaan, wordt een exemplaar 

van de opdrachtdocumenten aangaande de te sluiten opdracht, bij aangetekende zending of bij 

elektronische zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de verzending waarborgt aan de 

in gebreke gebleven opdrachtnemer verzonden.
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3. AMBTSHALVE MAATREGELEN

1. Ambtshalve maatregelen (artikel 47) 
• Wanneer de prijs van de uitvoering in eigen beheer of deze van de nieuwe overeenkomst, welke voor 

rekening werd gesloten, hoger is dan die van de oorspronkelijke opdracht, draagt de in gebreke 

gebleven opdrachtnemer de meerkosten. In het tegenovergestelde geval komt het verschil ten goede 

aan de aanbesteder. 
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F. Einde van de 
opdracht
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1. VERBREKING

1. Overlijden (artikel 61) 
• Wanneer de opdracht met één enkele natuurlijke persoon is gesloten en zo die persoon overlijdt, geven de rechthebbenden binnen 30 

dagen na het overlijden aan de aanbesteder schriftelijk kennis van het overlijden en van hun wil de opdracht al dan niet voort te zetten. De 
aanbesteder beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de datum van ontvangst van dit voorstel om kennis te geven van haar
beslissing dat de opdracht al dan niet door de rechthebbenden mag worden voortgezet. Zo niet wordt de opdracht van rechtswege
verbroken.

• Wanneer de opdracht met meerdere natuurlijke personen is gesloten en zo één of meer van die personen overlijden:
• Lichten de overlevenden de aanbesteder binnen 30 dagen na het overlijden schriftelijk in over het overlijden;
• Geven de rechthebbenden van de overledenen binnen 30 dagen na het overlijden schriftelijk kennis van het overlijden en van hun wil om de 

opdracht al dan niet voort te zetten.

• De aanbesteder oordeelt op basis van een tegensprekelijk opgemaakte stand van de opdracht binnen de dertig dagen of de opdracht dient 
te worden verbroken of dat de overlevenden en/of de rechthebbenden van de overledenen in staat zijn deze overeenkomstig hun 
verbintenis voort te zetten.
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1. VERBREKING

1. Verbrekingssituaties (artikel 62) 
• Onverminderd de toepassing van een ambtshalve maatregel, kan de aanbesteder de opdracht 

verbreken ingeval de opdrachtnemer zich bevindt in een situatie van:
1. Eén van de uitsluitingsgronden, uitgezonderd in geval van toepassing van de wetgeving betreffende de continuïteit van de 

ondernemingen, alsook met uitzondering van de facultatieve uitsluitingsgrond omtrent belangenconflicten ;

2. Onder bijstandstelling wegens verkwisting ;

3. Onbekwaamverklaring, voorlopige onderbewindstelling of onder voogdijstelling wegens zwakzinnigheid ;

4. In observatiestelling of internering bij toepassing van de wetgeving betreffende de bescherming van de maatschappij
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1. VERBREKING

1. Verbrekingssituaties (artikel 62/1) 
• Onverminderd de toepassing van een ambtshalve maatregel, kan de aanbesteder de opdracht 

verbreken in onderstaande gevallen:
1. Wanneer de opdracht wezenlijk is gewijzigd waardoor een nieuwe plaatsingsprocedure zou vereist geweest zijn op grond van 

de artikelen 37 tot 38/19;

2. Wanneer de opdracht niet aan de opdrachtnemer had mogen worden gegund wegens een ernstige inbreuk op de 

verplichtingen uit hoofde van de Europese Verdragen, de wet en zijn uitvoeringsbesluiten, welke inbreuk door het Hof van 

Justitie van de Europese Unie als zodanig is aangemerkt in een procedure overeenkomstig artikel 258 van het Verdrag 

betreffende de Werking van de Europese Unie.
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1. VERBREKING

1. Artikel 63 
• In de gevallen van verbreking als bedoeld in de artikelen 61 tot 62/1, wordt de opdracht vereffend in de 

staat waarin die zich bevindt op basis van de uitgevoerde prestaties op de datum van verbreking.

• De artikelen 61 en 62 zijn zowel van toepassing op de raamovereenkomst als op de erop volgende 

opdrachten die op basis van die  raamovereenkomst zijn gesloten. De aanbesteder kan evenwel 

beslissen dat de verbreking van de raamovereenkomst geen gevolgen heeft voor de daarop gebaseerde 

lopende opdrachten. 
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2. DE OPLEVERING

1. Opleveringen (artikel 64) 
• De prestaties worden slechts opgeleverd nadat de controles, de keuringen en de voorgeschreven 

proeven voldoening schenken. 

• Naargelang het geval wordt in 
• Een voorlopige oplevering voorzien na afloop van de uitvoering van de prestaties die het voorwerp van de opdracht uitmaken 

en

• Bij het verstrijken van de waarborgtermijn, in een definitieve oplevering die de volledige beëindiging van de opdracht aangeeft

• Wat de raamovereenkomst betreft die met één enkele opdrachtnemer is gesloten, geldt, behoudens 

andersluidende bepaling in de  opdrachtdocumenten, de laatste oplevering voor een opdracht die op 

basis van de raamovereenkomst is gesloten als oplevering ervan
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2. DE OPLEVERING

1. De oplevering van werken (artikel 91) 
• Door de voorlopige oplevering beschikt de aanbesteder over heel het door de aannemer uitgevoerde 

bouwwerk.

• Vóór de voorlopige oplevering mag de aanbesteder wanneer zij dit wenselijk acht, over de 

verschillende delen van het bouwwerk beschikken naargelang ze beëindigd worden, op voorwaarde 

dat hiervan een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.

• De volledige of gedeeltelijke inbezitneming van het bouwwerk door de aanbesteder kan niet gelden als 

voorlopige oplevering.

• Zodra de aanbesteder het bouwwerk geheel of gedeeltelijk in bezit heeft genomen, is de aannemer 

evenwel niet meer verplicht de aan het gebruik te wijten beschadigingen te herstellen.

108

107

108



23-1-2023

55

2. DE OPLEVERING

1. De oplevering van werken (artikel 92) 
• Het bouwwerk dat niet aan de bepalingen of voorwaarden van de opdracht voldoet of niet volgens de 

regels van vakmanschap en bouwkunde is uitgevoerd, wordt door de aannemer gesloopt en herbouwd. 

Zo niet geschiedt dit van ambtswege op bevel van de aanbesteder op zijn kosten en risico.  De 

aannemer stelt zich bovendien bloot aan boetes en straffen wegens niet-naleving van de bepalingen en 

voorwaarden van de opdracht.

• De aanbesteder kan de aannemer op dezelfde manier verplichten het bouwwerk of delen ervan waarin 

niet aanvaarde producten werden verwerkt of die in een verbodsperiode werden uitgevoerd, te slopen 

en te herbouwen. Desnoods handelt ze ambtshalve op kosten en risico van de aannemer.
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2. DE OPLEVERING

1. De oplevering van werken (artikel 92) 
• Wanneer het bouwwerk op de daartoe vastgestelde datum wordt voltooid en voor zover de resultaten van de 

keuringen en van de voorgeschreven proeven gekend zijn, wordt binnen 15 dagen na bovengenoemde datum, 

naargelang het geval, een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt.

• Wanneer het bouwwerk vóór of na die datum wordt voltooid, geeft de aannemer daarvan bij aangetekende zending 

of bij elektronische zending kennis aan de leidend ambtenaar en vraagt terzelfdertijd de voorlopige oplevering. 

Binnen 15 dagen na de datum waarop het verzoek van de aannemer wordt ontvangen en voor zover de resultaten 

van de keuringen en van de voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt een proces-verbaal van voorlopige 

oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt
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2. DE OPLEVERING

1. De oplevering van werken (artikel 92) 
• De waarborgtermijn gaat in op de datum van de voorlopige oplevering.

• Indien de opdrachtdocumenten geen waarborgtermijn vooropstellen, wordt hij op één jaar gesteld.
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2. DE OPLEVERING

1. De oplevering van werken (artikel 92) 
• Binnen de 15 dagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het geval een 

proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. 

• In dit laatste geval moet de aannemer achteraf bij aangetekende zending of bij elektronische zending 

aan de aanbesteder meedelen dat het geheel van het bouwwerk in staat van definitieve oplevering is 

gesteld. Het bouwwerk wordt binnen de 15 dagen volgend op de ontvangst van die mededeling door 

de aanbesteder opgeleverd.
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2. DE OPLEVERING

1. De oplevering van werken (artikel 92) 
• Het nazicht met het oog op de voorlopige of de definitieve oplevering van het bouwwerk, geschiedt in aanwezigheid van de 

aannemer ofwel nadat hij tenminste zeven dagen vóór de dag van de oplevering behoorlijk bij aangetekende zending of bij 
elektronische zending werd opgeroepen.

• Wanneer ingevolge ongunstige weersomstandigheden de staat van het bouwwerk niet kan worden opgenomen gedurende de 
voor de voorlopige of voor de definitieve oplevering vastgestelde termijn van vijftien dagen, wordt die onmogelijkheid bij 
proces-verbaal na oproeping van de aannemer vastgesteld, en wordt het proces-verbaal van oplevering of van weigering van 
oplevering binnen de 15 dagen na de dag waarop de onmogelijkheid heeft opgehouden te bestaan, opgesteld.

• De aannemer kan die omstandigheden niet inroepen om zich te onttrekken aan de verplichting het bouwwerk in goede staat 
van oplevering aan te bieden.

• Het bouwwerk wordt pas als voltooid beschouwd nadat de aannemer ieder depot, iedere belemmering of iedere wijziging van 
de plaatsgesteldheid aangebracht voor de uitvoering van de opdracht heeft doen verdwijnen.
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2. DE OPLEVERING

1. De oplevering van leveringen – Leveringsmodaliteiten (artikel 118) 
• De goederen moeten op de in de opdrachtdocumenten vermelde plaats geleverd worden.

• De aanbesteder mag de goederen doen afleveren op andere plaatsen en daar de keuringen en 

opleveringen verrichten, zonder dat de leverancier hiervoor op enige vergoeding aanspraak kan maken. 

In dat geval vallen de risico's en de kosten van het bijkomend vervoer, lossen en laden evenwel ten 

laste van de aanbesteder.
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2. DE OPLEVERING

1. De oplevering van leveringen – Leveringsmodaliteiten (artikel 118) 
• Voor iedere levering maakt de leverancier een lijst op met het oog op de voorlopige oplevering. Hij 

bezorgt de lijst aan de aanbesteder ten laatste op de dag zelf van de verzending of van de aflevering 

van de goederen. De lijst specificeert de verzonden producten en bevat de hoeveelheden en de andere 

door de aanbesteder gevraagde gegevens. Ook het besteknummer en eventueel de datum van de 

bestelling en het perceelnummer worden erin vermeld.

• De leveringslijst mag worden vervangen door een factuur, die dezelfde inlichtingen vermeldt.
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2. DE OPLEVERING

1. De oplevering van leveringen – Leveringsmodaliteiten (artikel 118) 
• De leveringen die niet worden aangeboden overeenkomstig de in de opdrachtdocumenten opgelegde 

voorwaarden om te worden opgeleverd of waarop enige onkosten moeten worden vereffend, kunnen 

met afgekeurde leveringen worden gelijkgesteld.
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2. DE OPLEVERING

1. De oplevering van leveringen – Nazicht van de levering (artikel 120) 
• De aanbesteder ziet de leveringen na op de leveringsplaats. Ze neemt eveneens de eventuele beschadigingen op. 

Het resultaat van dit nazicht alsmede de juiste datum van de aankomst van de leveringen worden vermeld in een 

proces-verbaal of eventueel op de leveringslijst of de factuur. In elk geval neemt de aanbesteder de nodige 

maatregelen om te beletten dat de afgekeurde producten opnieuw ter keuring of oplevering worden aangeboden of 

geleverd in de toestand waarin ze zich bevinden. 

• De aanbesteder beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen vanaf de datum van de levering, vastgesteld 

overeenkomstig het eerste lid, om de formaliteiten betreffende de voorlopige oplevering te vervullen en aan de 

leverancier kennis te geven van het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in voor zover de aanbesteder tegelijk in het 

bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld.
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2. DE OPLEVERING

1. Voorlopige opleveringen bij leveringen (artikel 128) 
• Wanneer de aanbesteder vaststelt dat de leveringen niet in staat zijn om te worden opgeleverd of dat 

de leverancier merkelijk kleinere hoeveelheden aanbiedt dan in zijn aanvraag was vermeld, wordt de 

vraag tot oplevering van de leverancier als onbestaande beschouwd. De leverancier moet dan een 

nieuwe vraag tot oplevering indienen.
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2. DE OPLEVERING

1. Voorlopige opleveringen bij leveringen (artikel 129) 
• Bij het verstrijken van de bij artikel 120, tweede lid, bepaalde termijn van 30 dagen, wordt naargelang 

het geval een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgesteld.
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2. DE OPLEVERING

1. Voorlopige opleveringen bij leveringen (artikel 131) 
• Indien de voorlopige oplevering volledig op de plaats van levering gebeurt, beschikt de aanbesteder 

over één van de volgende termijnen om de leveringen te onderzoeken en te testen en om haar 

beslissing van aanvaarding of van weigering ervan mee te delen:
1. Dertig dagen;

2. Zestig dagen wanneer de opdrachtdocumenten bepalen dat de opleveringsverrichtingen de tussenkomst van een 

laboratorium vereisen.

• Deze termijn gaat in op de dag na die waarop de goederen op de plaats van levering aankomen, op 

voorwaarde dat de aanbesteder in het bezit is gesteld van de leveringslijst of factuur bedoeld in artikel 

118, § 2. De in artikel 120, voorziene termijn van dertig dagen is hierin begrepen.
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2. DE OPLEVERING

1. Voorlopige opleveringen bij leveringen (artikel 131) 
• Ingeval leveringen worden verworpen, wordt daarvan bij aangetekende zending of bij elektronische zending kennis 

gegeven aan de leverancier, die ze moet weghalen binnen een termijn van vijftien dagen.

• Na het verstrijken van die termijn is de aanbesteder ontheven van iedere aansprakelijkheid voor de niet 

weggehaalde leveringen. Deze mogen van ambtswege en op kosten van de leverancier worden teruggezonden.

• De aanbesteder kan voor het weghalen van de verworpen leveringen een uiterste datum stellen. Zij kan van dat 

recht slechts gebruik maken indien er ten minste 30 dagen zijn verlopen tussen de dag van de kennisgeving en die 

welke voor het weghalen isbepaald.

• Voor iedere dag vertraging na de gestelde uiterste datum kan een straf worden toegepast overeenkomstig artikel 45.
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2. DE OPLEVERING

1. Definitieve oplevering bij leveringen (artikel 135) 
• De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt 

stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven.

• Wanneer de levering tijdens de waarborgtermijn aanleiding heeft gegeven tot klachten, wordt binnen 

15 dagen voorafgaand aan het verstrijken van die termijn een proces-verbaal van definitieve oplevering 

of van weigering van definitieve oplevering opgesteld.
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2. DE OPLEVERING

1. De oplevering van diensten (artikelen 156 en 157) 
• De aanbesteder beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen vanaf de datum van de volledige of gedeeltelijke beëindiging

van de diensten, vastgesteld overeenkomstig de regels van de opdrachtdocumenten, om de formaliteiten betreffende de 

oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in voor zover de 

aanbesteder tegelijk in het bezit van de lijst van gepresteerde diensten of factuur wordt gesteld. 

• Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, stelt de dienstverlener de leidend ambtenaar hiervan per 

aangetekende zending of bij elektronische zending in kennis en vraagt hem tot de oplevering over te gaan. 

• In dat geval begint de verificatietermijn van 30 dagen te lopen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek van de 

dienstverlener.

• Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten is de in artikel 156 bedoelde oplevering definitief.
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3. DE WAARBORG

1. De waarborg (artikel 65) 
• De door de opdrachtnemer verstrekte waarborg wordt geregeld in de bepalingen van dit artikel en, in 

voorkomend geval, in de aanvullende bepalingen van de opdrachtdocumenten.

• Van iedere beschadiging of buitendienststelling moet een door de leidend ambtenaar gedateerd en 

ondertekend proces-verbaal worden opgemaakt.

• Dat proces-verbaal moet vóór het verstrijken van de waarborgtermijn worden opgemaakt en binnen 30 

dagen aan de opdrachtnemer worden betekend.

• De opdrachtnemer is maar aansprakelijk zo die formaliteiten werden vervuld.
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3. DE WAARBORG

1. De waarborg (artikel 65) 
• De opdrachtnemer vervangt op zijn kosten en binnen de opgelegde termijn, overeenkomstig de oorspronkelijke voorschriften, 

de producten die gebreken vertonen die geen gebruik toelaten dat in overeenstemming is met de voorwaarden van de 
opdracht of die buiten dienst geraken in de loop van de waarborgtermijn bij normaal dienst gebruik.

• De beschadigingen die aan toeval, overmacht of abnormaal gebruik van de geleverde producten zijn te wijten, vallen niet 
onder de waarborg, tenzij naar aanleiding van het voorval slecht werk of een gebrek aan het licht komt dat een reden is om de
vervanging te eisen.

• Al de producten die uit de dienst werden genomen in de loop van de waarborgtermijn en waarvan de vervanging afhangt van 
de opdrachtnemer, worden te zijner beschikking gehouden en worden door hem weggehaald binnen de hem opgelegde 
termijn, die aanvangt de dag waarop er hem kennis is van gegeven.  Na afloop van deze termijn wordt de aanbesteder 
eigenaar van deze voorwerpen, behalve zo de opdrachtnemer binnen deze termijn schriftelijk gevraagd heeft ze op zijn kosten 
en risico terug te sturen.
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3. DE WAARBORG

1. De waarborg (artikel 65) 
• Wanneer de opdrachtnemer niet overgaat tot vervanging, betaalt hij de waarde, inclusief btw, van de 

producten die moeten worden vervangen en de kosten, eveneens inclusief btw, verbonden aan die 

vervanging.

• De aanbesteder kan er echter mee instemmen dat beschadigingen die tijdens de waarborgtermijn zijn 

opgetreden, door de opdrachtnemer op eigen kosten wordt hersteld. 

• Wanneer de herstelling in de werkplaatsen van de aanbesteder geschiedt, omvat de rekening die moet 

worden overgemaakt de waarde van de grondstoffen en het arbeidsloon, vermeerderd met het 

overeenstemmende deel van de algemene onkosten der werkplaatsen van de aanbesteder.
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3. DE WAARBORG

1. De waarborg (artikel 65) 
• Op de producten die ter vervanging worden geleverd, is de waarborgtermijn integraal van toepassing.

• De waarborgtermijn wordt eventueel verlengd met de tijd gedurende dewelke het product niet kon 

worden gebruikt ten gevolge van beschadiging.
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G. De Betaling

1. DE ALGEMENE

BETALINGSVOORWAARDEN
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1. DE ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN

1. Algemeen (artikel 66) 
• De prijs van de opdracht wordt betaald 

• Hetzij ineens na volledige uitvoering ervan, 

• Hetzij met betalingen in mindering naargelang de uitvoering vordert en volgens de modaliteiten bepaald in de 

opdrachtdocumenten.

• Zodra de uitvoering van een opdracht zodanig is gevorderd dat zij recht geeft op betaling, wordt 

hiervan proces-verbaal opgemaakt door de aanbesteder. De opdrachtnemer moet evenwel een 

schuldvordering indienen vooraleer hij kan worden betaald.

• Wanneer op bevel of door toedoen van de aanbesteder, de uitvoering van de opdracht voor een 

periode van minstens 30 dagen wordt geschorst, ontvangt de opdrachtnemer een betaling in 

mindering naar rato van de uitgevoerde prestaties.
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1. DE ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN

1. Voorschotten (artikel 67) 
• Er kunnen voorschotten aan de opdrachtnemer worden toegestaan in de hierna opgesomde gevallen:

1. Overeenkomstig de in de opdrachtdocumenten vastgestelde modaliteiten voor opdrachten die ten aanzien van hun bedrag zeer 

belangrijke voorafgaande investeringen vergen, die uitsluitend voor hun uitvoering bestemd zijn :

a) Hetzij voor het oprichten van bouwwerken of installaties ;

b) Hetzij voor de aankoop van materieel, machines of gereedschappen ;

c) Hetzij voor de aankoop van octrooien, productie- of verbeteringslicenties;

d) Hetzij voor studies, proeven, aanpassingen of de bouw van prototypes

2. Voor de overheidsopdrachten voor leveringen of voor diensten die dienen te worden gegund : 

a) Aan andere Staten of een internationale organisatie ;

b) Aan leveranciers of dienstverleners waarmede verplicht moet gehandeld worden en die het storten van voorschotten als 

voorwaarde stellen voor het aanvaarden van de opdracht;

c) Aan een bevoorradings- of herstellingsinrichting die door Staten is opgericht ;

d) In het kader van de gemeenschappelijk door verschillende Staten of internationale instellingen gefinancierde programma’s 

voor navorsing, uittesten, studie, vervolmaking, ontwikkeling of productie ;
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1. DE ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN

1. Voorschotten (artikel 67) 
• Er kunnen voorschotten aan de opdrachtnemer worden toegestaan in de hierna opgesomde gevallen:

3. Voor de overheidsopdrachten voor diensten van luchtvervoer van passagiers van categorie 3 van bijlage II, A, van de wet

4. Voor de opdrachten voor leveringen of diensten die, volgens de gebruiken, hetzij op basis van een abonnement zijn gesloten, 

hetzij een voorafgaande betaling vereisen

• Het bedrag van de voorschotten mag 50% van de oorspronkelijke aannemingssom niet overschrijden, 

behoudens in de gevallen vermeld onder 2° tot 4°. 
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2. DE BETALING VAN WERKEN

1. Betaling van werken (artikel 95) 
• Zowel voor de betalingen in mindering als voor de betaling van het saldo of de éénmalige betaling van 

de opdrachtsom, legt de aannemer een gedateerde en ondertekende schuldvordering over die steunt 

op een gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken, welke volgens hem de gevraagde betalingen 

rechtvaardigen.

• Deze gedetailleerde staat kan omvatten:
1. De hoeveelheden uitgevoerd op grond van de posten van de samenvattende opmeting;

2. De hoeveelheden uitgevoerd boven de vermoedelijke hoeveelheden van de posten van de samenvattende opmeting ;

3. De meerwerken uitgevoerd op schriftelijk bevel ;

4. De werken uitgevoerd tegen de door de aannemer voorgestelde en door de aanbesteder nog niet aanvaarde eenheidsprijzen.
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2. DE BETALING VAN WERKEN

1. Betaling van werken (artikel 95) 
• De aanbesteder beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van 

de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken.

• De aanbesteder stelt binnen de verificatietermijn de volgende verrichtingen :
1. Ze ziet de ingediende staat van de werken na en brengt er eventueel verbeteringen in aan. Wanneer er niet tussen de partijen 

overeengekomen prijzen in voorkomen, stelt ze deze prijzen ambtshalve vast met behoud van alle rechten van de aannemer;

2. Ze maakt een proces-verbaal op met vermelding van de werken die voor betaling zijn aanvaard en het volgens haar 

verschuldigde bedrag. Ze geeft de aannemer schriftelijk kennis van dit proces-verbaal en verzoekt hem binnen vijf dagen, een 

factuur in te dienen voor het vermelde bedrag.
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2. DE BETALING VAN WERKEN

1. Betaling van werken (artikel 95) 
• De betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag vindt plaats binnen een termijn van 30 

dagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbesteder tegelijk over de 

regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. 

• De betalingstermijn bedraagt zestig dagen voor de opdrachten geplaatst door aanbesteder die 

gezondheidszorg verstrekken en die specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het enkel voor de werken 

verbonden aan die specifieke activiteit. 
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3. DE BETALING VAN LEVERINGEN EN DIENSTEN

1. Betaling van leveringen (artikel 127) 
• De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn 

van 30 dagen vanaf de datum van beëindiging van de in artikel 120 bedoelde verificatie, voor zover de 

aanbesteder tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, 

eventueel vereiste documenten.

• Wanneer de opdrachtdocumenten niet voorzien in een afzonderlijke schuldvordering, geldt de factuur 

als schuldvordering.

• De hiervoor bedoelde betalingstermijn bedraagt 60 dagen voor de opdrachten geplaatst door 

aanbesteders die gezondheidszorg verstrekken en die specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het enkel 

voor de leveringen verbonden aan die specifieke activiteit. 
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3. DE BETALING VAN LEVERINGEN EN DIENSTEN

1. Betaling van leveringen (artikel 160) 
• De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de 

betalingstermijn van 30 dagen vanaf de datum van beëindiging van de in artikel 156 bedoelde 

verificatie, voor zover de aanbesteder tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook 

over de andere, eventueel vereiste documenten.

• Wanneer de opdrachtdocumenten niet voorzien in een afzonderlijke schuldvordering, geldt de factuur 

als schuldvordering.

• De hiervoor bedoelde betalingstermijn bedraagt zestig dagen voor de opdrachten geplaatst door 

aanbesteders die gezondheidszorg verstrekken en die specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het enkel 

voor de diensten verbonden aan die specifieke activiteit. 
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4. Verplichting tot E-invoicing
(B.S. 31 Maa 22)

1. KB van 9 maart 2022 – B.S. 31 Maart 2022 

2. Okt 22: alle opdrachten boven 140.000 euro (cumul/opdracht);

3. Maa 23: alle opdrachten vanaf 30.000 euro;

4. Sep 23: alle opdrachten vanaf 3.000 euro;

5. Opdrachten onder 3.000 euro: vrijgesteld (of beslissing beleid)

6. ! Impact op E-archivering (verplichting facturen 7/10 jaar bij te houden)
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