
BIJAKTE 

 

Tussen  

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar regering in de persoon van mevrouw Lydia Peeters, 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken 

OF 

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in de persoon van de heer 

ir. Filip Boelaert, secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken 

OF 

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in de persoon van de heer 

ir. Tom Roelants, administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap zonder 

rechtspersoonlijkheid Wegen en Verkeer 

OF 

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in de persoon van mevrouw 

ir. Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap zonder 

rechtspersoonlijkheid Maritieme Dienstverlening en Kust 

 OF 

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie in de persoon van de 

heer/mevrouw …………, afdelingshoofd van ………… 

 OF 

De Vlaamse Waterweg nv, extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht, vertegenwoordigd 

door haar raad van bestuur, in de persoon van de heer/mevrouw ………; 

 OF 

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, nv van publiek recht, met ondernemingsnummer 

0860.139.085, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, in de persoon van de heer/mevrouw 

………, met maatschappelijke zetel te Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen; 

 OF 

De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 

agentschap, met ondernemingsnummer 0242.069.537, vertegenwoordigd mevrouw ………., met 

maatschappelijke zetel te Motstraat 20, 2800 Mechelen, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen;; 

 OF 

De Werkvennootschap, nv van publiek recht, met ondernemingsnummer 0884.329.501, 

vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, in de persoon van de heer/mevrouw …….., met 

maatschappelijke zetel te Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel; 

 

hierna genoemd ‘opdrachtgever’; 

En 

(gegevens opdrachtnemer) 

hierna genoemd ‘opdrachtnemer’; 

Gelet op artikel 2, 21° van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;  



Gelet op artikel 38/5 en 38/6 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten; 

Gelet op de opdrachtdocumenten van volgende overheidsopdrachten:  

(Opsomming van de verschillende opdrachten waarbij de onderneming opdrachtnemer is);  

Gelet op dienstorder MOW/MIN/2022/02 van 19/07/2022 betreffende stijging van materiaal- en 

grondstofprijzen en toeleveringsproblemen bij uitvoering van overheidsopdrachten; 

Overwegende dat de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten een 

prijsherzieningsclausule heeft opgenomen; 

Overwegende dat de prijsherziening steunt op objectieve en controleerbare parameters en gebruik 

maakt van passende wegingscoëfficiënten; 

Overwegende dat de objectieve parameterwaarden sinds begin 2022 sterke schommelingen vertonen 

van de ene maand op de andere; 

Overwegende dat het inherent is aan de manier waarop de gehanteerde objectieve parameters 

berekend worden dat er vertraging zit op de doorwerking van prijsschommelingen in de 

parameterwaarden; 

Overwegende dat voor de berekening van de prijsherziening gebruik wordt gemaakt van de 

parameterwaarde voorafgaand aan de periode van de schuldvordering; 

Wordt overeengekomen wat volgt 

Artikel 1:  

In overeenstemming met de dienstorder MOW/MIN/2022/02 worden de prijsherzieningsclausules van 

de hogervermelde overheidsopdrachten op zodanige wijze geamendeerd dat bij de berekening van de 

prijsherziening niet langer de parameterwaarde van de maand voorafgaand aan de schuldvordering 

wordt gehanteerd, maar wel de parameterwaarde van de maand van de vorderingsstaat of voor 

sommige parameters een maand later dan voorzien in de oorspronkelijke prijsherzieningsclausule. Op 

die manier sluit de gehanteerde parameterwaarde voor de berekening van de prijsherziening nauwer 

aan bij het werkelijke tijdstip waarop de beschouwde prestaties werden uitgevoerd. 

Om dit te bereiken wordt de teller van de prijsherzieningsclausules in de hogervermelde 

overheidsopdrachten als volgt gewijzigd: 

- de parameters van het type OW worden aangepast zodat maand N wordt gebruikt i.p.v. N-1; 
- de indexen, Ic, Ig, K1, K2 en Ti worden aangepast zodat maand N wordt gebruikt i.p.v. N-1;  
- de index I wordt aangepast zodat maand N wordt gebruikt i.p.v. N-1; 
- de index I2021 wordt aangepast zodat maand N-1 wordt gebruikt i.p.v. N-2; 
- de parameters van het type ISTI worden aangepast zodat maand N-2 wordt gebruikt i.p.v. N-

3. 
 

De noemer van de prijsherzieningsclausule blijft ongewijzigd. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wijzigingen: 



Categorie 
Parameters/ 

indexen 

Oorspronkelijke 
referentietermijn 

parameterwaarden 
voor de uiterste 
ontvangstdatum 
offerte (noemer) 

Referentietermijn 
parameterwaarden 

voor de uiterste 
ontvangstdatum 

offerte (noemer) na 
wijziging o.b.v. deze 

bijakte 

Oorspronkelijke 
referentietermijn 

parameterwaarden 
voor 

prestatieperiode 
(teller) 

referentietermijn 
parameterwaarden 

voor 
prestatieperiode 

(teller) na wijziging 
o.b.v. deze bijakte 

Materialen, 
materieel, 
brandstoffen en 
energie 
  

OWxxx 
 

-1 maand -1 maand -1 maand Maand van de 
beschouwde periode 

Materialen I, Ic, Ig en CPI 
09.13000, K1 en 
K2 

-1 maand -1 maand -1 maand Maand van de 
beschouwde periode 

Materialen I2021 -2 maanden -2 maanden -2 maanden -1 maand 

Materialen, 
materieel, 
brandstoffen en 
energie 
 

Afzetprijsindexen  
(ISTI xxx) 

-3 maanden -3 maanden -3 maanden -2 maanden 

Aanbrengen van 
verhardingen  

Ti -1 maand -1 maand -1 maand Maand van de 
beschouwde periode 

 

Artikel 2: 

De partijen komen overeen dat de gewijzigde prijsherzieningsclausule zal toegepast worden op alle 

schuldvorderingen die ingediend worden vanaf ondertekening van deze dading tot de definitieve 

oplevering van de hogervermelde overheidsopdrachten.  

Voor schuldvorderingen die in het kader van de hoger vermelde overheidsopdrachten al ingediend 

werden, zal de gewijzigde prijsherzieningsclausule retroactief toegepast worden voor de prestaties die 

uitgevoerd werden vanaf 1 januari 2022. De opdrachtgever zal hiervoor correctievorderingsstaten 

opmaken en goedkeuren. 

Artikel 3:  

Correctievorderingsstaten die worden opgemaakt en betaald naar aanleiding van het retroactief 

toepassen van de gewijzigde prijsherzieningsclausule zullen geen aanleiding geven tot 

verwijlinteresten.  

Artikel 4: 

Na ondertekening van deze bijakte zal de opdrachtnemer schuldvorderingen pas indienen nadat de 

parameterwaarden van de maand van de beschouwde periode van de schuldvordering gekend zijn. 

Indien deze eerder worden ingediend zal de verificatietermijn worden geschorst totdat de 

parameterwaarden gekend zijn.  

Artikel 5:  

De opdrachtnemer doet voor de opdrachten vermeld in de aanhef van deze bijakte afstand van enige 

vordering tot schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie naar aanleiding van de 

prijsstijgingen van materialen zoals opgenomen in dienstorder MOW/MIN/2022/02 van 19/07/2022. 

Deze afstand van vordering doet geen afbreuk aan het recht van de opdrachtnemer om een aanpassing 



van de contractuele uitvoeringstermijnen te vragen in geval van problemen of vertragingen in de 

toeleveringsketen. 

Opgemaakt te … , in twee (of zoveel als er partijen zijn, bvb. bij een tijdelijke handelsvennootschap 

geldt elke partner als een afzonderlijke partij) exemplaren, één voor elke partij. 

 

 

 

(datum)  

 

Voor opdrachtgever       Voor opdrachtnemer  


