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Impact de la guerre en Ukraine

Principe: exécution du contrat malgré changement de circonstances

Exceptions?

1. Force majeure?

2. Vente internationale

3. Interdiction de vente à perte?

4. Abus de droit 

5. Clauses de révision de prix

6. Droit futur: Art. 5.74 Code civil – Changement de circonstances

Illustration: Art. 1793 ancien Code civil
Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment […], il ne peut
demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'augmentation de la main-d'oeuvre ou des
matériaux, ni […]



1. Force majeure

Pénurie =>

• Impossibilité de livrer 

• Retard dans la livraison

=> force majeure - pas de responsabilité

Comment répartir en cas de pénurie?

• Au pro rata des commandes?

• First come first serve?

• S’inspirer du Uniform Commercial Code (US)?

§ 2-615. UCC
[…]
(b) Where the causes mentioned in paragraph (a) affect only a part of the seller's capacity to perform,
he must allocate production and deliveries among his customers but may at his option include
regular customers not then under contract as well as his own requirements for further manufacture.
He may so allocate in any manner which is fair and reasonable.
(c) The seller must notify the buyer seasonably that there will be delay or non-delivery and, when
allocation is required under paragraph (b), of the estimated quota thus made available for the buyer.



2. Vente internationale

• Pas seulement impossibilité
• Egalement une aggravation disproportionnée de la charge de l'exécution
• Cass. 19 juin 2009 – augmentation prix du métal de 70%

Art. 79 Convention on the International Sale of Goods (CISG)
(1) A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves that the failure was

due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be expected to have
taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have
avoided or overcome it or its consequence […]



3. Interdiction de vente à perte?

Non

• Au moment de l’offre, de la vente: pas à perte
• Pas de pratique de marché, mais la conséquence de circonstances imprévisibles
• CDE vise à protéger les concurrents du vendeur, pas le vendeur
• Affecterait la force obligatoire des contrats

Art. VI.116. CDE
§ 1er. Afin d'assurer des pratiques honnêtes du marché entre les entreprises, il est interdit à toute
entreprise d'offrir en vente ou de vendre des biens à perte.

Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n'est pas au moins égal au prix
auquel l'entreprise a acheté le bien ou que l'entreprise devrait payer lors du réapprovisionnement,
après déduction des éventuelles réductions accordées et définitivement acquises […]



4. Prijsherzieningsclausules

Indexering op basis van index consumptieprijzen

• 𝑃 = oude prijs x
nieuwe index

oude index

• Toegelaten o.m. voor huur (art. 1728bis oud BW).
• Niet toegelaten voor “industriële en of commerciële prijzen”, tenzij voor overeenkomsten “met een 

buitenlands element”.

Indexering op basis van parameters die de reële kosten vertegenwoordigen

• Artikel 57 Wet 30 maart 1976
• Maximum 80%
• Proportioneel met aandeel kost in prijs

• Voorbeeld: 𝑃 = 𝑝 x 0,4 x
𝑆

𝑠
+ 0,4 x

𝐼

𝑖
+ 0,2

• S = index sociale lasten
• I = index materialen (I-2021)

• Afwijkingen per sector bij Ministerieel Besluit



4. Prijsherzieningsclausules

Art. 57 Wet 30 maart 1976
§ 1. Niettegenstaande alle strijdige wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen, met
inbegrip van deze bedongen in de op het ogenblik van het in werking treden van deze wet
bestaande contracten en niettegenstaande de op deze datum toegepaste prijzen, is elke formule van
indexatie van de industriële en of commerciële prijzen, van de tarieven en de parameters van
prijzenfluctuatieformules in functie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, of van enig ander
indexcijfer, verboden.
Elk beding of elke toepassing strijdig met dit verbod is van rechtswege nietig.

§ 2. De contracten mogen slechts prijsherzieningsbedingen bevatten in de mate dat deze
toepasselijk zijn tot een bedrag van maximum 80 pct. van de eindprijs en voorzover ze verwijzen naar
parameters die de reële kosten vertegenwoordigen; ieder parameter is alleen toepasselijk op dat
gedeelte van de prijs dat beantwoordt aan de kosten die het vertegenwoordigt. De Minister van
Economische Zaken kan niettemin, per sector van het toegelaten maximum afwijken.

[…]



4. Prijsherzieningsclausules

Niet-automatische prijsherzieningsclausules

• Enkel “automatische” prijsherzieningsclausules geviseerd door de wet van 1976?

• Toetsen aan WER onrechtmatige bedingen

In case of an increase to the cost of relevant input material or wages of at least 5% compared to the
date on which the contract was concluded, the seller will be entitled to apply a price increase. If the
buyer does not accept this price increase within a period of 20 days, each of the parties will be entitled
to terminate the agreement with immediate effect and without incurring any liability in this respect. […]

Art. VI.91/5 WER
Worden behoudens bewijs van het tegendeel vermoed onrechtmatig te zijn de bedingen die ertoe
strekken:

1° de onderneming het recht te verlenen om zonder geldige reden de prijs, de kenmerken of de
voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen.



5. Abus de droit?

Abus de droit

• Exercice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice par une 
personne diligente et prudente

• Quand le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage obtenu

• En tenant compte de toutes les circonstances de la cause

• Commet /ne commet pas un abus de droit… 

• …. le client qui, dans un contexte d’inflation importante, s’oppose à une adaptation du prix fixe convenu ? 

• …. le fournisseur /bailleur qui, dans un contexte d’inflation importante, applique intégralement l’indexation 
automatique convenue?

• Marginal / exceptionnel

• Contrats en cascade – si le client peut répercuter hausse sur ses clients

• Si charges exceptionnelles doivent  être réparties – quid des bénéfices exceptionnels à 
d’autres moments?



6. [2023] Art. 5.74 nouveau Code civil

Art. 5.74. Changement de circonstances
Chaque partie doit exécuter ses obligations quand bien même l’exécution en serait devenue

plus onéreuse, soit que le coût de l’exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation
ait diminué.

Toutefois, le débiteur peut demander au créancier de renégocier le contrat en vue de l’adapter
ou d’y mettre fin lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° un changement de circonstances rend excessivement onéreuse l’exécution du contrat de sorte
qu’on ne puisse raisonnablement l’exiger;
2° ce changement était imprévisible lors de la conclusion du contrat;
3° ce changement n’est pas imputable au sens de l’article 5.225 au débiteur;
4° le débiteur n’a pas assumé ce risque; et
5° la loi ou le contrat n’exclut pas cette possibilité.

Les parties continuent à exécuter leurs obligations pendant la durée des renégociations.
En cas de refus ou d’échec des renégociations dans un délai raisonnable, le juge peut, à la

demande de l’une ou l’autre des parties, adapter le contrat afin de le mettre en conformité avec ce
que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat si elles
avaient tenu compte du changement de circonstances, ou mettre fin au contrat en tout ou en partie
à une date qui ne peut être antérieure au changement de circonstances et selon des modalités
fixées par le juge. L’action est formée et instruite selon les formes du référé.



• Changement de circonstances
• Imprévisible
• Pas imputable au débiteur
• exécution du contrat devient excessivement onéreuse; on ne peut raisonnablement l’exiger

• ➔ Demande de renégociation
• De bonne foi
• Pendant un délai raisonnable

• Pas d’accord  ➔ Président Entr.
• Adapter le contrat → ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la 

conclusion du contrat si elles avaient tenu compte du changement
• Mettre fin au contrat
• Rejeter la demande
• Comme en référé

6. [2023] Art. 5.74 nouveau Code civil



De impact van de oorlog in 
Oekraïne op overheidsopdrachten
Frank Judo

1 December 2022



De impact van de oorlog in Oekraïne op overheidsopdrachten

▪ Nog veel onzekerheid – nog weinig rechtspraak

▪ Overzicht aantal bronnen

− Artikel 39/9 KB Uitvoering 

• Zware toepassingsvoorwaarden

• Korte termijnen om in te roepen (art. 38/14 KB Uitvoering)

− Aanbevelingen FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Dienst Overheidsopdrachten

− Beleidsdomein MOW: tijdelijke aanpassing van prijsherzieningsclausules om sterke prijsstijgingen beter op te vangen

− Nieuw ontwerp-KB voorziet in mogelijkheid om voorschotten toe te kennen

− Anticiperen bij indienen offerte? Voorbeeld uit de rechtspraak (Raad van State van 6 juli 2022, nr. 254.233)



In principe lijkt een uitweg gevonden te kunnen worden in artikel 38/9 KB Uitvoering, maar 
toepassing is niet vanzelfsprekend 

▪ Opdrachtnemer moet aantonen dat 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.

− Oorlog in Oekraïne is al even bezig…
− Het in gebreke blijven van een onderaannemer kan slechts worden aangevoerd indien deze zich kan beroepen op omstandigheden die de 

opdrachtnemer zelf had kunnen inroepen indien hij zich in een gelijkaardige toestand zou hebben bevonden.

▪ De impact moet, op straffe van verval, binnen dertig dagen schriftelijk kenbaar worden gemaakt (artikel 38/14 KB Uitvoering) + mededeling 
bondige invloed (bewijsstukken voorleggen).

− Idem: Oorlog in Oekraïne is al even bezig…

▪ De herziening: 
− een verlenging van de uitvoeringstermijn
− een andere vorm van herziening (bijv. de prijs) 
− de verbreking van de opdracht

▪ Omdat artikel 38/9 KB Uitvoering een aanzienlijke bewijslast met zich meebrengt, lijken eerst andere oplossingen gezocht te worden, met 
name door de prijsherzieningsclausule te vervangen of (al dan niet tijdelijk) aan te passen. Het blijft nog wachten op hoe de rechtspraak zal 
reageren, zeker wat toeleveringsproblemen betreft.

− Nieuwe clausules zijn evenmin vanzelfsprekend, met name in het licht van de leer van de wezenlijke wijzigingen

▪ In de praktijk: veel onzekerheid, maar er lijkt ruimte te zijn tot dialoog

▪ Aanbesteders lijken zich alvast goed in te dekken: vb. FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Dienst Overheidsopdrachten.
− Liever aanpassing prijsherzieningsclausule dan artikel 38/9 KB Uitvoering

Bron:https://bosa.belgium.be/sites/default/files/documents/20220707_Recommandations_prijsstijgingen_V17_WEB.pdf)
− Anderzijds lijkt er wel bereidheid tot dialoog te zijn



Aanbevelingen FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Dienst Overheidsopdrachten)

▪ Gelet op diverse omstandigheden waaronder het economisch herstel na de covid-19 crisis en ook en met name de 
recente oorlog in Oekraïne en de diverse sancties die vervolgens genomen werden tegen Rusland en de 
onzekerheden waartoe dit militair conflict aanleiding geeft, kennen heel wat afgewerkte producten, halffabricaten en 
grondstoffen de laatste weken aanzienlijke tot extreme prijsstijgingen en prijsschommelingen (dit is onder meer het 
geval voor energie, brandstoffen, aluminium, staal, koper, lijmen, koolwaterstofproducten, hout, …). 

▪ Bovendien valt niet uit te sluiten dat toeleveringsproblemen kunnen optreden voor bepaalde producten. De 
voormelde problematiek doet zich niet alleen voor bij vele opdrachten van werken en manuele diensten, maar kan 
zich ook laten voelen bij bepaalde opdrachten van leveringen en diensten.



Aanbevelingen FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Dienst Overheidsopdrachten)
Opdrachten in uitvoering 

▪ Prijsherzieningsclausule: door de huidige crisis kan het zijn dat de prijsherzieningsclausule niet
voldoende tegemoet komt aan de prijsevolutie die de opdrachtnemer reëel ondervindt in de
toeleveringsketen.

▪ In de eerste plaats aangewezen dat de opdrachtnemer, als de voorwaarden daartoe vervuld zijn, de
toepassing inroept van artikel 38/9 KB Uitvoering.
▪ Maar zoals gezegd: zware toepassingsvoorwaarden en korte termijn.

▪ De aanbesteder zou toepassing kunnen maken van artikel 38/2 KB Uitvoering om bijvoorbeeld
wijzigingen aan te brengen in de prijsherzieningsclausule.
▪ Hof van Cassatie: partijen in principe niet gebonden door een prijsherzieningsclausule indien niet langer verenigbaar met de

oorspronkelijke bedoeling van partijen bij het aangaan van de clausule.

▪ Het is raadzaam dat de aanbesteders en de ondernemers besprekingen aanvatten om tot een akkoord
te kunnen komen.



Aanbevelingen FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Dienst Overheidsopdrachten)
Opdrachten in uitvoering 

▪ Aanbesteders wordt aangeraden om contact op nemen met de opdrachtnemer (en best omgekeerd
ook) om samen op zoek te gaan naar een beter aangepaste prijsherzieningsclausule en om de
betreffende clausule te vervangen of aan te passen.

▪ In principe drie mogelijkheden:
− de prijsherzieningsclausule vervangen of aanpassen
− een beperkte aanpassing in de tijd van de prijsherzieningsclausule
− in uitzonderlijke gevallen, rekening houden met de reële prijzen



Aanbevelingen FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Dienst Overheidsopdrachten)
Opdrachten in uitvoering 

▪ Eerste mogelijkheid : de prijsherzieningsclausule vervangen of aan passen

▪ In een aantal gevallen valt het af te raden een algemene verwijzing op te nemen naar de index “I”, die is samengesteld uit een lijst met
de prijsontwikkeling van een 26-tal categorieën bouwmaterialen, en een weging hebben volgens de gebruikte materialen op een
doorsnee werf en er zodoende soms toe leidt dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de bouwproducten die concreet
worden aangewend voor de realisatie van de betreffende opdracht. Wanneer de verhoudingen in de aangewende bouwproducten
gevoelig afwijkt van wat doorgaans het geval is (bijvoorbeeld omdat wordt gewerkt door middel van houtskeletbouw), valt het te
verkiezen te werken met specifieke parameters en formules die beter aangepast zijn aan de concrete overheidsopdracht.

▪ Echter zou het te ver gaan te stellen dat een verwijzing, voor de impact van de bouwmaterialen, louter, naar de algemene bouwindex
“I”, nooit gerechtvaardigd zou zijn. Dergelijke benadering kan passend zijn en zelfs de beste benadering, indien heel wat
bouwmaterialen van diverse aard worden verwerkt en in proporties die in lijn liggen met hetgeen doorgaans het geval is. Dezelfde
redenering geldt voor andere algemene indexcijfers (bv. de gezondheidsindex of de consumptie index die in de herzieningsformules
zouden worden aangewend). Idealiter zou het mogelijk moeten zijn om naar zo specifiek mogelijke indexcijfers te verwijzen.

▪ Er valt niet uit te sluiten dat, in de hier behandelde hypothese en voor zover aan alle voorwaarden voldaan is, ook een wijziging wordt
aangebracht aan de vaste factor, waarbij deze waar nodig wordt gereduceerd of gedeeltelijk vervangen door een verwijzing naar een
passende index.



Aanbevelingen FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Dienst Overheidsopdrachten)
Opdrachten in uitvoering 

▪ Tweede mogelijkheid : een beperkte aanpassing in de tijd van de prijsherzieningsclausule

▪ In de huidige situatie zijn sommige prijzen zo snel gestegen dat het verschil tussen de huidige prijzen en de prijzen op basis waarvan
de index wordt berekend, het contractuele evenwicht verstoren

▪ Partijen kunnen overeenkomen dat de aanbesteder een prijs voorlopig betaalt op basis van de laatste beschikbare index, maar dat
deze prijs één of enkele maanden later (bijvoorbeeld twee maanden voor index bouwmaterialen “I” versie 2021 en één maand voor
de oude index bouwmaterialen “I” ) definitief zal worden afgerekend op basis van de index van de maand waarin de werken werden
uitgevoerd die het voorwerp uitmaken van de betreffende factuur. Deze definitieve afrekening zou kunnen leiden tot de betaling van
een prijssupplement door de aanbesteder of tot de teruggave door de opdrachtnemer van een deel van de voorlopige betaling.

▪ Het is belangrijk op te merken dat een dergelijk mechanisme, indien het wordt gebruikt, gedurende de gehele resterende duur van
de uitvoering van de overeenkomst moet worden toegepast.

▪ De concrete modaliteiten voor het voormelde systeem van voorlopige betaling en definitieve afrekening moeten door de partijen
nader worden ingevuld, afhankelijk van de parameters van de aangewende index en de eigenheden van de opdracht.

▪ Het is ook mogelijk om de prijsherzieningsclausule te wijzigen om de frequentie van de prijsherziening te verhogen. Dergelijke
clausule zou bij voorbeeld maandelijks (of wekelijks) kunnen worden toegepast. Dit tijdsinterval zou vastgesteld moeten worden naar
gelang van het voorwerp van de opdracht en de frequentie waarmee de indexen worden bijgewerkt.



Aanbevelingen FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Dienst Overheidsopdrachten)
Opdrachten in uitvoering 

▪ Derde mogelijkheid : in uitzonderlijke gevallen, rekening houden met de reële prijzen

▪ Indien de aanbesteder oordeelt dat de voorwaarden voor toepassing van artikel 38/9 KB Uitvoering vervuld zijn kan het eveneens gepast zijn, in sommige
uitzonderlijke gevallen, voor zover de voormelde benadering geen oplossing bieden en voor zover de opdrachtnemer alle nodige bewijzen in dit verband
aandraagt, om het contractueel evenwicht te herstellen door het toekennen van een compenserende vergoeding

▪ Om de hoogte van de vergoeding te bepalen, zou de aanbesteder onder andere rekening kunnen houden met de reële prijs waarmee de opdrachtnemer
geconfronteerd werd voor de aanschaf van de producten die nodig waren voor de uitvoering van de concrete opdracht. Deze aanpak veronderstelt dat
door de opdrachtnemer erg precieze gegevens doorgegeven worden naar de aanbesteder. Met name indien zich sterke prijsschokken hebben
voorgedaan kan een dergelijke benadering overwogen worden.

− Immers wordt bij de samenstelling van de parameters die aangewend worden bij prijsherzieningsformules, gebruik gemaakt van gemiddelde 
waarden, waardoor de soms extreme prijsschommelingen worden uitgevlakt, terwijl de concrete prijs waaraan de opdrachtnemer onderhevig 
was gevoelig hoger kan liggen op het moment waarop deze genoodzaakt was de betreffende producten aan te kopen.

▪ Het verdient de voorkeur deze methode zo kort als mogelijk toe te passen en dus in de tijd te beperken, ook al betekent dit dat, zo nodig, het mechanisme
mogelijkerwijs opnieuw moet overwogen worden voor een volgende nieuwe korte periode.

▪ Waarschuwing voor ondernemers! De FOD schrijft het volgende voor:
Om het hoofd te bieden, in de huidige context, aan deze bijkomende moeilijkheid, wordt aanbevolen dat de aanbesteder niet alleen bepaalt dat de 
toepassing van nieuwe prijzen beperkt is in de tijd en dat de geschiktheid ervan periodiek opnieuw zal worden geëvalueerd, maar ook dat hij uitdrukkelijk 
wijst op het voorlopige karakter ervan, met een aanpassing naar boven of naar beneden aan het einde van de opdracht, op basis van de becijferde 
rechtvaardigingen die verband houden met de opdracht en die de opdrachtnemer kan verstrekken (art. 38/16 KB Uitvoering). En mocht hij hierin niet 
slagen, dan zullen deze provisies moeten terugbetaald worden, desnoods door inhouding op de bedragen die nog verschuldigd zijn aan de 
opdrachtnemer, of zelfs op de borgtocht (art. 72 KB Uitvoering). 



Aanbevelingen FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Dienst Overheidsopdrachten)
Opdrachten in uitvoering 

• Verificatie- en betalingstermijnen

• De aanbesteder, die bepaalde documenten die hem door de opdrachtnemer zijn toegezonden met het oog op een herziening
van de overeenkomst moet onderzoeken, zou in de verleiding kunnen komen om de verificatietermijn die volgt op de
schuldvordering te verlengen.

• In dit geval moet de aanbesteder er rekening mee houden dat hij, in geval van vertraging bij de verificatie en de
daaropvolgende betaling van de facturen, aan de opdrachtnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling moratoire
interesten moet betalen overeenkomstig artikel 69 KB Uitvoering.

• Maar bovenal moet hij zich ervan bewust zijn dat een dergelijke betalingsachterstand nefaste gevolgen kan hebben voor de
opdrachtnemer, die zich reeds in een moeilijke situatie bevindt als gevolg van de prijsstijgingen. Daarom wordt aanbevolen dat,
indien de verificatie van de bewijsstukken die verband houden met de verzoeken tot wijziging van de opdracht niet binnen de
gestelde termijn kan worden uitgevoerd, ten minste het onbetwiste verschuldigde bedrag betaald wordt.



Aanbevelingen FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Dienst Overheidsopdrachten)
Toekomstige opdrachten

▪ De huidige markt is erg volatiel en de prijzen schommelen soms sterk van dag tot dag. Het is derhalve raadzaam dat elke aanbesteder 
bij de gunning van opdrachten met deze situatie rekening houdt.

▪ De aanbesteder moet in dergelijke omstandigheden zeer zorgvuldig te werk gaan bij de voorbereiding van zijn opdracht. Het is met 
name raadzaam twee clausules in de opdrachtdocumenten op te nemen.

− In de eerste plaats zou de aanbesteder een herzieningsclausule moeten opnemen, zelfs indien dit niet voorgeschreven wordt 
door artikel 38/7 van het KB Uitvoering. Aangezien de prijsschommelingen zo snel gebeuren en van invloed zijn op zoveel 
materialen, is het van belang van tevoren te voorzien hoe men met deze prijsschommelingen zal omspringen

− In de tweede plaats zou de aanbesteder moeten voorzien in herzieningsclausules met betrekking tot de ontwrichting van het 
contractuele evenwicht. Deze clausules kunnen de vorm aannemen van een aanpassing van de in artikel 38/9 KB Uitvoering 
vermelde clausule.

▪ Het is eveneens mogelijk te voorzien in een herzieningsclausule overeenkomstig artikel 38 van het KB Uitvoering. In een dergelijke
clausule zou bijvoorbeeld kunnen worden bepaald hoe wijzigingen in de energie- of brandstofprijzen kunnen leiden tot een
aanpassing van de prijzen van de opdracht.

▪ De aanbesteder zou ook inspiratie kunnen putten uit het in artikel 38/9 van de KB Uitvoering beschreven mechanisme om een
herzieningsclausule op te stellen overeenkomstig artikel 38 van het KB Uitvoering die specifiek van toepassing zou zijn op
leveringsproblemen en/of prijsstijgingen ten gevolge van gewapende conflicten en gezondheidscrisissen. Deze clausule zou met
name kunnen voorzien in een drempel voor het zeer belangrijk nadeel die lager uitvalt dan de in artikel 38/9 van het KB Uitvoering
bedoelde drempels



Toekomst: Nieuw ontwerp-KB geeft aanbesteders tijdelijk de mogelijkheid om voorschotten
toe te kennen bij overheidsopdrachten naar aanleiding van de crisis in Oekraïne

De ministerraad van 14 oktober 2022 keurde op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de 
toekenning van voorschotten in het kader van overheidsopdrachten naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en de daaruit volgende economische crisis.

De oorlog in Oekraïne heeft ertoe geleid dat heel wat afgewerkte producten, halffabricaten en grondstoffen de laatste maanden aanzienlijke tot extreme 
prijsstijgingen en prijsschommelingen hebben gekend. Dit heeft ertoe bijgedragen dat recent heel wat opdrachtnemers van overheidsopdrachten 
liquiditeitsproblemen ondervinden.

In dit kader wordt via het ontwerp van koninklijk besluit een bijkomende tijdelijke mogelijkheid ingevoerd voor de aanbesteder om een voorschot toe te 
kennen en dit zowel voor de nog te lanceren opdrachten, voor de reeds gelanceerde opdrachten die nog niet in uitvoering zijn, als voor deze die reeds in 
uitvoering zijn.

Concreet krijgt de aanbesteder de mogelijkheid om een voorschot toe te kennen van maximum twintig procent van de initiële waarde van de opdracht. 
Wanneer de looptijd van de opdracht meer dan twaalf maanden bedraagt wordt voor de berekening van het voorschot als referentie een bedrag genomen 
dat gelijk is aan twaalf keer het oorspronkelijke bedrag van de opdracht, inclusief belastingen, gedeeld door de in maanden uitgedrukte looptijd van de 
opdracht. In het geval van een opdracht van onbepaalde duur, wordt als referentie dan weer de waarde per maand van de overeenkomst vermenigvuldigd 
met twaalf genomen.

De mogelijkheid om een voorschot toe te kennen geldt echter niet wanneer de uitvoeringstermijn van de overheidsopdracht korter is dan twee maanden. 
Bovendien is deze maatregel slechts van toepassing op de opdrachten die gelanceerd worden tot eind 2023.

De minister van Ambtenarenzaken wordt ermee belast een lijst op te maken van de zwaarst getroffen sectoren waarvoor de federale diensten 
overheidsopdrachten plaatsen. Eens de lijst beschikbaar is, wordt elke minister ermee belast om na te gaan wat de budgettaire impact zou zijn van het 
toekennen van voorschotten in uitvoering van het ontwerp van koninklijk besluit.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

➢Het is dus nog afwachten wat dit voor de praktijk zal betekenen



Beleidsdomein MOW beslist via nieuw dienstorder MOW/MIN/2022/2 tot tijdelijke 
aanpassing van prijsherzieningsclausules om sterke prijsstijgingen beter op te vangen

▪ Opdrachtnemers van overheidsopdrachten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) melden dat de huidige 
prijsherzieningsclausules de prijsstijgingen onvoldoende opvangen. Daarom heeft het beleidsdomein via dienstorder 
MOW/MIN/2022/02 een tijdelijke aanpassing van de prijsherzieningsclausules beslist.

▪ Prijsherzieningsclausules

− In principe worden overheidsopdrachten gegund op forfaitaire basis. Dit staat echter een herziening van de prijzen in het licht
van bepaalde economische en sociale factoren niet in de weg, op voorwaarde dat in de opdrachtdocumenten in een duidelijke,
nauwkeurige en ondubbelzinnige prijsherzieningsclausule is voorzien. Het doel van dergelijke prijsherzieningsclausule is om
tegemoet te komen aan de prijsevolutie van de hoofdcomponenten van de kostprijs. Op deze wijze kan de
prijsherzieningsclausule de schommelingen van lonen, sociale lasten en materiaalprijzen opvangen. Om dit doel te bereiken
moet de prijsherzieningsclausule steunen op objectieve en controleerbare parameters en de werkelijke kostenstructuur
weergeven door middel van het gebruik van passende wegingscoëfficiënten. De meerderheid van de opdrachtdocumenten
van het beleidsdomein MOW bevatten dergelijke prijsherzieningsclausule. Voor overheidsopdrachten voor werken en manuele
diensten is dit zelfs verplicht (artikel 38/7 KB Uitvoering)

▪ Sterke prijsstijgingen en schaarste van materialen en grondstoffen

− Als gevolg van macro-economische en geopolitieke omstandigheden, waaronder het economisch herstel na de COVID-19-
pandemie, de recente oorlog in Oekraïne en de diverse sancties die vervolgens genomen werden tegen Rusland en de
onzekerheden waartoe dit militair conflict aanleiding geeft, worden de opdrachtnemers van overheidsopdrachten van het
beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken geconfronteerd met sterke prijsstijgingen en schaarste van materialen en
grondstoffen. Daarom heeft het beleidsdomein via dienstorder MOW/MIN/2022/02 een tijdelijke aanpassing van de
prijsherzieningsclausules beslist.



Beleidsdomein MOW beslist via nieuw dienstorder MOW/MIN/2022/2 tot tijdelijke 
aanpassing van prijsherzieningsclausules om sterke prijsstijgingen beter op te vangen

▪ Korter op de bal spelen bij globale prijsschommelingen

– Concreet worden in de berekening van de prijsherzieningen recentere parameters gebruikt, zodat korter op de bal gespeeld
wordt bij globale prijsschommelingen. Ook werd er beslist hoe er omgegaan zal worden met toeleveringsproblemen.

– De gewijzigde prijsherzieningsclausule zal worden toegepast op schuldvorderingen voor prestaties die uitgevoerd werden 
vanaf 1 januari 2022.     

▪ Concrete informatie over de aangepaste prijsherzieningsclausules kan worden gevonden op:

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1658920088/Dienstorder_Stijging_materiaal-
_en_grondstofprijzen_en_toeleveringsproblemen_bij_uitvoering_van_overheidsopdrachten_-_MCB_ch0wq9.pdf 



Beleidsdomein MOW beslist via nieuw dienstorder MOW/MIN/2022/2 tot tijdelijke 
aanpassing van prijsherzieningsclausules om sterke prijsstijgingen beter op te vangen

▪ Dit dienstorder is van toepassing op overheidsopdrachten van 
het MOW die:

– in uitvoering zijn op de datum van goedkeuring van dit dienstorder. Een overheidsopdracht is in 
uitvoering zolang de opdracht niet definitief opgeleverd werd; 

– die bekendgemaakt werden in of waarvan de vraag tot indiening van offertes verstuurd werd in 
2022;

– Eenmaal de prijsherzieningsclausule gewijzigd werd, zal deze van toepassing blijven voor de 
volledige resterende duur van de uitvoeringstermijn of looptijd van de overheidsopdracht.



Beleidsdomein MOW beslist via nieuw dienstorder MOW/MIN/2022/2 tot tijdelijke 
aanpassing van prijsherzieningsclausules om sterke prijsstijgingen beter op te vangen

▪ Toeleveringsproblemen

❑ als de toeleveringsproblemen niet tot gevolg hebben dat de volledige opdracht dreigt stil te vallen en andere prestaties verder
kunnen worden uitgevoerd, kan de aanbestedende overheid zich soepel en constructief opstellen door een termijnverlenging
toe te kennen voor de vertragingen die het gevolg zijn van deze toeleveringsproblemen. Dergelijke termijnverlengingen zullen
worden geformaliseerd in een afzonderlijke bijakte. De verlenging van de uitvoeringstermijn is een gunstmaatregel van de
aanbestedende overheid. Door te werken met termijnverlengingen wordt voorkomen dat er vertragingsboetes worden
aangerekend voor de vertragingen in de leveringen van materialen;

❑ als de toeleveringsproblemen dermate ernstig zijn dat de opdracht redelijkerwijze in de huidige omstandigheden niet kan
worden verder gezet, of niet binnen aanvaardbare of nuttige termijnen kan worden afgewerkt, kan de aanbestedende overheid
uitzonderlijk gebruik maken van artikel 38/12, §1, 2° KB Uitvoering en de opdracht eenzijdig schorsen. De aanbestedende
overheid kan hier gebruik van maken aangezien de toeleveringsproblemen een externe omstandigheid uitmaken die zich
buiten de wil van de aanbestedende overheid voordoen en waardoor de aanbestedende overheid van mening is dat de
opdracht niet zonder bezwaar kan worden verdergezet. In dat geval kan de opdrachtnemer geen aanspraak maken op een
compensatie enkel en alleen omwille van de eenzijdige schorsing.

Bovenstaande betreft een algemene aanpak en beperkt zich zodoende niet tot een beperkt aantal materialen of grondstoffen. Er
dient te worden opgemerkt dat de opdrachtnemer steeds de bewijslast draagt en zal moeten aantonen dat er zich met betrekking
tot een de ingeroepen materiaal of grondstoffen effectief een leveringsprobleem stelt waardoor de aanbestedende overheid één
van bovenstaande opties kan overwegen.



Opletten met het anticiperen op de prijzen bij de indiening van de offertes

▪ Raad van State van 6 juli 2022, nr. 254.233:

“De motieven van de verwerende partij om de prijs van de gekozen inschrijver als normaal te beschouwen, afgezet tegen de aanzienlijk hogere prijs van de 
verzoekende partij, zijn opgenomen in de voornoemde interne nota. Deze luiden als volgt:

‘Er werd vastgesteld dat de laagste inschrijving van Almex Metaal 55,78 % lager ligt dan de eerstvolgende, en enige andere, inschrijving van Victor Buyck
Steel Construction. Het grote prijsverschil is het gevolg van de prijsverschillen in diverse posten van de samenvattende opmeting, en manifesteert zich niet
in een beperkt aantal posten. Het prijsverschil is te wijten aan het speculatieve en opportunistische karakter van de offerte van Victor Buyck.

Victor Buyck is de oorspronkelijke constructeur van de brug, en kent de brug dus als geen ander. Zij hadden aanvankelijk gehoopt op een onderhandse
gunning (*), gezien de initiële dringendheid van de herstellingen en vermits zij de constructeur waren. Bij het verloop van deze aanbestedingsprocedure
hebben zij hun strategische standpunt niet herzien. Victor Buyck had vermoedelijk verwacht dat een andere staalconstructeur zou terugdeinzen voor de
herstelling van een brug die door hen (Victor Buyck) gebouwd was. Ook waren de eisen in het bestek streng (EXC4, …), waardoor sommige bedrijven
zouden moeten afhaken. In dat geval zou Victor Buyck zijn slag kunnen slaan. Het uitgebreid gedocumenteerde bestek, de uitgebreide uitleg van de
deskundige ingenieur tijdens de 2 overlegmomenten en de 2 plaatsbezoeken waarbij ook in de brug zelf werd gegaan, lieten Almex echter toe de aard van
de werken ook perfect in te schatten. Victor Buyck had als constructeur van de brug dus geen concurrentieel voordeel.De communicatie van Victor Buyck
tijdens het overlegmoment en plaatsbezoek was gericht op het verdedigen en het aanvaardbaar maken bij de bouwdirectie van een zeer hoge
prijs. Daarbij werd onder andere gewezen op de sterk gestegen staalprijzen omwille van de oorlog in Oekraïne, waardoor zij enkel nog
dagprijzen van hun toeleveranciers zouden kunnen bekomen, of zelfs dat niet. Er dient echter opgemerkt te worden dat de kost voor het staal slechts
een relatief klein bedrag van de totale aanneemsom vertegenwoordigt. De lassers van Oekraïense afkomst zouden niet beschikbaar zijn voor de opdracht,
maar uiteraard dient er opgemerkt te worden dat niet alle lassers van Oekraïense afkomst zijn, en zij niet allen naar hun moederland willen terugkeren naar
aanleiding van de oorlog. Dergelijke en soortgelijke argumenten zijn dus geen afdoende verklaring voor het prijsverschil. Voor de specifieke
werkomstandigheden zoals eerder beschreven werden afzonderlijke posten in de samenvattende opmeting voorzien. Deze werkomstandigheden werden
ook door Almex ingecalculeerd. Slechts 1 voorbeeld daarvan zijn de stellingen. Voor deze stellingen was tijdens het plaatsbezoek een onderaannemer van
Almex specifiek voor de stellingbouw aanwezig. Het is dus bijzonder onwaarschijnlijk dat deze stellingen door Almex vergeten of onderschat zouden zijn,
wat het prijsverschil in dat geval zou verklaren.’

De verzoekende partij kan dus niet worden bijgetreden waar zij aanvoert dat elke motivering waarom de prijzen van de gekozen inschrijver aanvaardbaar en 
klaarblijkelijk normaal worden geacht, volledig ontbreekt. Die motivering lijkt wel degelijk deel uit te maken van het administratief dossier en dienvolgens aan 
de grondslag van de bestreden beslissing te liggen.”

(*) Opmerking: mogelijks had deze inschrijver daarom de oorlog in Oekraïne aangegrepen om zijn prijzen sterk op te trekken
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