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Aanbevelingen i.v.m. de aanzienlijke prijsstijgingen met name ingevolge de oorlog in Oekraïne 

Inleiding 

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 diensten1, maar 
kan zich ook laten voelen bij bepaalde opdrachten van leveringen en diensten. 
 
Deze omstandigheden leiden ertoe dat inschrijvers in heel wat gevallen aanzienlijke moeilijkheden ondervinden bij 
de prijszetting voor de overheidsopdrachten waarvan de plaatsingsprocedure lopende is en waarvoor nog 
offertes moeten worden ingediend. De duurtijd waarbij toeleveranciers een bepaalde prijs kunnen aanhouden is 
voor een aantal producten immers in aanzienlijke mate korter geworden. 

Daarnaast doen zich bij heel wat overheidsopdrachten ook problemen voor bij de uitvoering, ingevolge de 
afwezigheid van prijsherzieningsclausules of, in voorkomende geval, de onaangepastheid van dergelijke clausules 
en, in de meeste gevallen, het feit dat de indexen waarnaar deze verwijzen onvoldoende snel de prijsevolutie 
reflecteren. Deze omstandigheden kunnen in sommige gevallen leiden tot een ontwrichting van het contractueel 
evenwicht. Hieromtrent stellen zich in de praktijk een aantal vragen. Om die reden werden 
aanbevelingen ontwikkeld waarin praktische wenken worden aangereikt voor alle betrokken contractpartijen. 
Ondanks deze omstandigheden is het van essentieel belang dat de partijen tot een oplossing komen die 
aanvaardbaar is voor de continuïteit van de opdracht. Daarnaast wordt eraan herinnerd dat het tot de verplichting 
van de hoofdaannemer behoort om toe te zien op het correct vergoeden van zijn onderaannemers, in de mate ook 
zij recht hebben op een deel van de vergoeding die volgt uit de wijziging, desgevallend, van de opdracht. 
 
A. LOPENDE OPDRACHTEN 

Wat indien een extreme prijsstijging niet goed opgevangen wordt door een prijsherzieningsclausule bij een 
opdracht in uitvoering ? 

In heel wat opdrachten wordt een prijsherzieningsclausule voorzien. Voor de meeste opdrachten voor werken is 
bijvoorbeeld in de opdrachtdocumenten een herzieningsclausule opgenomen waarin de modaliteiten voor de 
herziening van de prijzen in het licht van de prijsontwikkeling zijn vastgelegd. De opname van een dergelijke 
clausule voor deze laatste opdrachten is in de meeste gevallen immers verplicht2 . De formules die in deze 
clausules worden aangewend moeten steunen op objectieve en controleerbare parameters en de werkelijke 
kostenstructuur weergeven, door middel van het gebruik van passende wegingscoëfficiënten.3 

In het licht van de huidige situatie kan het zo zijn dat een prijsherzieningsclausule die weliswaar de werkelijke 
kostenstructuur weerspiegelde in de praktijk niet meer de uitzonderlijke fluctuaties opvangt en dan ook niet 
voldoende tegemoet komt aan de prijsevolutie die de opdrachtnemer reëel ondervindt in de 
toeleveringsketen.4 Hierna wordt toegelicht hoe de aanbesteders met dergelijke gevallen kunnen omspringen. 

 
1 Als bedoeld in bijlage 1 bij het KB AUR 
2 ingevolge artikel 38/7, § 1, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, hierna het KB AUR genoemd (tenzij hiervan wordt afgeweken in behoorlijk verantwoorde gevallen 
overeenkomstig artikel 9, § 4, tweede lid, KB AUR) 
3 zie artikel 38/7, § 1, lid 2, KB AUR 
4 8 Er wordt aan herinnerd dat de rechtspraak zich al meerdere malen over soortgelijke kwesties heeft uitgesproken. In haar 
arrest van 13 september 2001 oordeelde het Hof van Cassatie dat een prijsherzieningsclausule die aanzienlijk afwijkt van de 
eigenlijke prijsstructuur, nietig is. Bovendien heeft het Hof van Cassatie in een arrest van 18 maart 2005 geoordeeld dat 
partijen niet gebonden zijn aan de prijsherzieningsclausule indien de toepassing ervan niet langer verenigbaar is met de 
oorspronkelijke bedoeling die partijen hadden toen zij deze clausule onderschreven, namelijk een prijsherziening op basis van 
de ontwikkeling van de werkelijke kosten. Ten slotte heeft het Hof van Cassatie in een arrest van 23 maart 2006 geoordeeld 
dat een rechter zonder toestemming van de partijen het nietig verklaarde beding niet kan vervangen door een ander beding, 
zelfs indien de initiële clausule niet langer overeenstemt met de werkelijke prijsontwikkeling. 
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Allereerst zij erop gewezen dat de prijsherzieningsclausules rekening houden met de prijsverhoging maar dat 
hiermee een tijdsverschil gepaard gaat dat verband houdt met enerzijds de noodzakelijke vertraging in de 
ontwikkeling van de herzieningsindexcijfers en anderzijds het tussen de contractpartijen contractueel 
overeengekomen betalingsritme. Dit is normaal en rechtvaardigt op zichzelf niet dat de prijsherzieningsformule 
wordt gewijzigd of dat een andere reden wordt aangevoerd om de overeenkomst te wijzigen. De huidige 
uitzonderlijke prijsschommelingen kunnen dit tijdsverschil in sommige gevallen echter problematisch maken (zie 
hieronder). 

Rekening houdend met de in de inleiding vermelde omstandigheden, lijkt het a priori logischer dat de 
opdrachtnemer, als de voorwaarden daartoe vervuld zijn, de toepassing inroept van artikel 38/9 van het KB 
AUR.5 De voorwaarden die in dit verband van toepassing zijn werden onlangs in herinnering gebracht, 
naar aanleiding van de COVID-19 crisis, door middel van een aantal FAQ, op onderstaande website: 
https://www.publicprocurement.be/nl/faq/gevolgen-van-de-gezondheidsmaatregelen-ingevolge-covid-19-op-de-
overheidsopdrachten-faq (vragen 10, 11, 12 en 13). Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de voormelde 
FAQ. Als de opdrachtnemer onvoorzienbare omstandigheden wil inroepen, dan moet hij de ingeroepen feiten en 
omstandigheden waarop hij zich baseert (de plotse prijsverhogingen in de toeleveringsketen en het feit dat deze 
onvoldoende weerspiegeld wordt in de gebruikt index, dan wel de bevoorradingsproblemen) schriftelijk 
kenbaar maken en dit binnen de dertig dagen ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan of na de datum waarop hij 
ze had moeten kennen. In deze melding moet ook bondig worden aangegeven welke invloed deze feiten of 
omstandigheden hebben op het verloop en de kostprijs van de opdracht en dit binnen de gestelde termijn (cf. art. 
38/15, eerste lid, KB AUR). In het belang van beide partijen is het belangrijk dat de melding duidelijk is: de 
opdrachtnemer heeft er belang bij deze de melding via een aangetekende zending te versturen om over een vaste 
datum te beschikken, waarbij hij moet trachten te specificeren welke elementen van de opdracht geïmpacteerd 
zouden kunnen zijn. Soms is het moeilijk om, in de huidige situatie, een duidelijk aanvangspunt te identificeren 
voor de voormelde termijn van dertig dagen. Toch is het voor de opdrachtnemer belangrijk om de voormelde 
termijn na te leven en zo vlug mogelijk te melden vanaf het moment het probleem zich stelt dan wel vanaf de 
datum waarop hij het probleem had moeten kennen, aangezien deze is voorgeschreven op straffe van verval. 

Het is evenmin uitgesloten dat door de aanbesteder toepassing wordt gemaakt van de artikelen 38/2 of 38/4 of 
van de artikelen 38/5 en 38/6 van het KB AUR, voor zover de voorwaarden die eigen zijn aan elk van de voormelde 
hypothesen van wijziging van de opdracht vervuld zijn. 

In het licht van wat voorafgaat worden de aanbesteders aangeraden om, in de gevallen waarbij dit nodig is, 
contact op nemen met de opdrachtnemer om samen op zoek te gaan naar een beter aangepaste 
prijsherzieningsclausule en om de betreffende clausule te vervangen of aan te passen. De onderstaande 
mogelijkheden kunnen overwogen worden, voor zover voldaan is aan de voorwaarden van de hypothese/n die 
wordt/worden ingeroepen overeenkomstig de artikelen waarnaar hierboven werd verwezen): 

a) Eerste mogelijkheid: overwegen om de prijsherzieningsclausule te vervangen of aan te 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 

 
5 Zoals deze bepaling werd ingevoegd door het koninklijk besluit van 22 juni 2017 

https://www.publicprocurement.be/nl/faq/gevolgen-van-de-gezondheidsmaatregelen-ingevolge-covid-19-op-de-overheidsopdrachten-faq
https://www.publicprocurement.be/nl/faq/gevolgen-van-de-gezondheidsmaatregelen-ingevolge-covid-19-op-de-overheidsopdrachten-faq
https://www.publicprocurement.be/nl/faq/gevolgen-van-de-gezondheidsmaatregelen-ingevolge-covid-19-op-de-overheidsopdrachten-faq
https://www.publicprocurement.be/nl/faq/gevolgen-van-de-gezondheidsmaatregelen-ingevolge-covid-19-op-de-overheidsopdrachten-faq
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vervangen door een verwijzing naar een passende index. 

b) Tweede mogelijkheid: louter overwegen een beperkte aanpassing in de tijd door te voeren van de 
prijsherzieningsclausule 

In heel wat gevallen kan een aanpassing in de tijd van de prijsherzieningsclausule soelaas bieden. Het is immers 
mogelijk dat de gebruikte formule en index de reële prijsstructuur en de prijsfluctuatie adequaat weergeven, maar 
dat het effect van deze fluctuatie met vertraging (van één of meerdere maanden, afhankelijk van het geval) 
zichtbaar wordt. Dit verschijnsel is onvermijdelijk en is te wijten aan het feit dat de index is samengesteld uit 
prijzen uit het recente verleden (maar niettemin uit het verleden). In het algemeen vormt een dergelijke vertraging 
ingevolge de indexmechanisme geen groot probleem. In de huidige situatie zijn sommige prijzen echter zo snel 
gestegen dat het verschil tussen de huidige prijzen en de prijzen op basis waarvan de index wordt berekend, het 
contractuele evenwicht zou kunnen verstoren. In een dergelijk geval zouden de 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. 

c) 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 AUR 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 in concreto 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. 
Zo nodig zouden de partijen, hoewel dit niet uitdrukkelijk bepaald wordt in artikel 38/9, gelet op het 
voorlopige karakter van een in dit verband aangebrachte wijziging, ook een voorlopige vergoeding kunnen 
overwegen. Uit de termijn van 90 dagen vanaf de voorlopige oplevering, waarbinnen de opdrachtnemer zijn claim 
kan indienen, om het bestaan van een zeer aanzienlijke schade aan te tonen (art. 38/9 KB AUR) en deze 
nauwkeurig te becijferen en te rechtvaardigen (art. 38/16 KB AUR), blijkt immers dat de logica deze van een 
vergoeding a posteriori is, wanneer de door de opdrachtnemer geleden schade aan het einde van de opdracht 
volledig kan worden becijferd (of, in voorkomend geval, zodra de drempel van 2,5 % of 15 % reeds tijdens de 
uitvoering van de uitvoering van de opdracht is bereikt). Met andere woorden, de vergoeding heeft in beginsel 
slechts betrekking op het verleden en het is in eerste instantie aan de opdrachtnemer om de desbetreffende extra 
kosten te dragen, alvorens hij eventueel door de aanbesteder wordt gecompenseerd. 

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 



 
Pagina 4 van 4  

AUR). 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 
AUR). 

Wat me de 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 AUR. 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. 

B. TOEKOMSTIGE OPDRACHTEN 

De huidige markt is in sommige gevallen 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 AUR. 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 AUR vermelde clausule. Het is eveneens mogelijk te voorzien in een herzieningsclausule 
overeenkomstig artikel 38 van het KB AUR. 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. 
 


