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2011 – Barema der erelonen - ontwerpteam 

 

Belangrijke opmerkingen: 

Bij de bestelling van een ontwerp moet de architect als coördinator van het ontwerpteam een 

contract afsluiten met de sociale huisvestingsmaatschappij. Dit document wordt opgemaakt 

in drie exemplaren, volgens het modeltype 2011 van de VMSW. Contractueel kan er op het 

van toepassing zijnde resultaat van barema A, B, C, D of E tussen bouwheer en ontwerpteam 

een coëfficiënt worden afgesproken. Indien er geen coëfficiënt vermeld is in het contract 

wordt aangenomen dat deze 1,00 is. 

 

1 BAREMA A : NIEUWBOUW 

Onder het barema ‘nieuwbouw’ vallen zowel de eigenlijke nieuwbouw als invulbouw, alsook 

de vervangende nieuwbouw. Het barema is enkel van toepassing op woongelegenheden die in 

reeks worden opgetrokken en waarvan bouwwerken worden aanbesteed op basis van een 

algemene aanneming. Een reeks bestaat uit minstens 5 wooneenheden. Bij reeksen van 

minder dan 5 wooneenheden wordt de honorering in gemeen akkoord tussen partijen 

vastgesteld, tegelijkertijd met de afsluiting van het contract ontwerpteam. 

Onder het begrip ‘wooneenheid’ worden zowel appartementen als eengezinswoningen 

verstaan. 

 

1 Berekeningswijze 

De honoraria voor het ontwerpteam zijn berekend op basis van een barema dat een forfaitair 

bedrag per woongelegenheid bepaalt afhankelijk van het aantal slaapkamers per 

woongelegenheid en het totaal aantal woongelegenheden in het project. 

Voor meer ingewikkelde uitvoeringen wordt een "complexiteitsvergoeding" toegepast. 

 

1.1 Honorariumbarema 

 

Het verschuldigde honorarium per woning is het forfaitaire bedrag dat overeenstemt met het 

aantal slaapkamers van de betrokken woning en met het totaal aantal woongelegenheden in 

het project, zoals aangegeven in onderstaande degressiviteitstabel. 

Halfjaarlijks, in mei en november, wordt het honorariumbarema A geïndexeerd volgens de 

ABEX index. Als basis wordt de ABEX index van november 2010, zijnde 690 gebruikt. De 

halfjaarlijkse periode waarin de ereloonnota wordt opgesteld bepaalt tegen welke indices de 

honoraria worden uitbetaald. 

 

1.2 Complexiteitsvergoeding 

 

1.2.1 De complexiteitsvergoeding wordt toegepast in functie van de moeilijkheidsgraad van 

de architectenopdracht en in de overeenkomst vastgelegd. Ze wordt berekend door op het 

niet geïndexeerde honorarium de som van de desbetreffende verhogingspercentages, die 

hieronder vermeld zijn, toe te passen. Wanneer een verhogingspercentage slechts van 

toepassing is voor een gedeelte van de opdracht, kan worden bepaald dat het percentage 

slechts wordt berekend op het desbetreffende deel van het honorarium. 
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De percentages op het basisforfait zijn de volgende voor: 

- Appartementen + 10,00 % 

- Invulbouw + 10,00 % 

- Woning voor mindervaliden, levenslang wonen + 10,00 % 

 

1.2.2 Hierbij gelden volgende regels : 

- het verhogingspercentage voor levenslang wonen kan niet gecombineerd worden met dat 

voor woning voor mindervaliden; 

 

2 Uitbreidingen 

Bij uitbreiding van bestaande opdrachten waarvoor geen bijkomende huizenplannen of 

bestekken dienen te worden opgesteld, wordt er voor de berekening van de honoraria van 

uitgegaan dat de uitbreiding deel uitmaakt van de oorspronkelijke opdracht. De honorering 

van de bijkomende werkzaamheden wordt in gemeen akkoord tussen partijen 

voorafgaandelijk vastgesteld. Het honorarium per woning (cfr. barema A - woningen) voor de 

volledige opdracht wordt berekend in functie van de som van het aantal woningen van de 

verschillende deelontwerpen. 

Uitbreidingen kunnen slechts onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan. 

(Wet 24.12.1993 art. 17) 

 

3 Betalingsmodaliteiten 

De honoraria zijn betaalbaar als volgt: 

Voorstudie : 10 % 

na goedkeuring van de schets door de bouwheer, of ten laatste 60 dagen na het voorleggen 

van de schets aan de bouwheer. 

Voorontwerp : 20 % 

na goedkeuring van het definitief voorontwerp door de bouwheer of ten laatste 120 dagen na 

het indienen van het voorontwerp bij de bouwheer. 

Uitvoeringsontwerp : 15 % 

na goedkeuring van het uitvoeringsontwerp door de bouwheer of ten laatste 90 dagen na het 

indienen van de dossiers bij de bouwheer. 

Aanbestedingsdossier : 8 % 

na goedkeuring van de aanbestedingsdocumenten door de bouwheer of ten laatste 90 dagen 

na het indienen van deze dossiers bij de bouwheer. 

Aanbestedingsverslag : 3 % 

na goedkeuring van het aanbestedingsverslag door de bouwheer of ten laatste 90 dagen na 

het indienen van dit verslag bij de bouwheer. 

Leiding : 30 % 

naargelang het vorderen van de werken (d.w.z. in 3 betalingen van 10 % naarmate de werken 

volgende stadia bereiken : 1/4, 2/4 en 3/4 uitgevoerd). 

Voorlopige oplevering : 12 % 

bij de goedkeuring door de bouwheer van de voorlopige oplevering. 

Definitieve oplevering : 2 % 

bij de definitieve oplevering en ten laatste 1 jaar na de voorlopige oplevering. 
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4 Garages of bergplaatsen 

Voor de nieuwbouw van afzonderlijke garages en bergplaatsen, wordt het honorarium bepaald 

volgens het ‘barema A : garages’, dat het totale honorarium overeenkomstig het aantal 

garages vermeldt. 

Een reeks bestaat uit minstens 10 garages of bergplaatsen. Bij reeksen van minder dan 10 

garages of bergplaatsen wordt de honorering in gemeen akkoord tussen partijen vastgesteld, 

tegelijkertijd met de afsluiting van het contract ontwerpteam. 

Voor ondergrondse garages wordt het ‘barema A :garages’ verhoogd met 50 %. 

Indien het aantal garages of bergruimten groter is dan 90 stuks, wordt, tegelijkertijd met de 

afsluiting van het contract ontwerpteam, de honorering in gemeen akkoord tussen partijen 

forfaitair vastgesteld. 

De berekening en de vereffening (betalingsmodaliteiten) van het honorarium gebeurt op basis 

van dezelfde principes als deze welke gelden voor de bouw van woningen met als enige 

mogelijke complexiteitsvergoeding deze voor ondergrondse garages. 

Dit barema wordt geïndexeerd volgens de modaliteiten die aangeven zijn in het punt 1.1.  
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Barema A : nieuwbouw (bedrag in euro) referentiejaar 2011 

ABEX index op 1-11-2010  690 

minder dan 5 woningen: volgens overeenkomst 

 

aantal 

woningen 

in het 

project 

 

0-1 slpk. 

 

2-3 slpk. 

 

4- slpk. 

 aantal 

woningen 

in het 

project 

 

0-1 slpk. 

 

2-3 slpk. 

 

4- slpk. 

5 4.785,60 5.037,48 5.229,58  33 2.270,20 2.389,67 2.509,15 

6 4.402,29 4.634,02 4.865,74  34 2.254,73 2.373,41 2.492,09 

7 4.140,09 4.357,99 4.575,87  35 2.239,29 2.357,13 2.474,98 

8 3.885,82 4.090,30 4.294,78  36 2.211,44 2.327,83 2.444,18 

9 3.639,33 3.830,89 4.022,42  37 2.196,08 2.311,67 2.427,23 

10 3.451,04 3.632,68 3.814,31  38 2.180,72 2.295,48 2.410,26 

11 3.365,12 3.542,22 3.719,34  39 2.165,36 2.279,32 2.393,31 

12 3.279,89 3.452,49 3.625,13  40 2.149,99 2.263,16 2.376,31 

13 3.195,35 3.363,52 3.531,66  41 2.134,86 2.247,25 2.359,61 

14 3.111,45 3.275,23 3.438,98  42 2.131,79 2.244,01 2.356,22 

15 3.028,28 3.187,67 3.347,07  43 2.128,75 2.240,82 2.352,86 

16 2.945,82 3.100,84 3.255,88  44 2.125,70 2.237,59 2.349,48 

17 2.864,02 3.014,78 3.165,52  45 2.122,65 2.234,36 2.346,06 

18 2.782,95 2.929,39 3.075,86  46 2.107,61 2.218,56 2.329,46 

19 2.702,50 2.844,75 2.986,99  47 2.104,56 2.215,35 2.326,12 

20 2.622,79 2.760,82 2.898,89  48 2.101,56 2.212,16 2.322,75 

21 2.592,69 2.729,15 2.865,59  49 2.098,49 2.208,96 2.319,42 

22 2.562,76 2.697,63 2.832,52  50 2.083,56 2.193,25 2.302,89 

23 2.532,98 2.666,28 2.799,62  55 2.071,65 2.180,72 2.289,73 

24 2.503,38 2.635,12 2.766,89  60 2.029,90 2.136,74 2.243,59 

25 2.473,96 2.604,18 2.734,38  65 2.018,17 2.124,39 2.230,62 

26 2.444,72 2.573,39 2.702,06  70 1.976,95 2.080,99 2.185,04 

27 2.415,65 2.542,79 2.669,92  75 1.965,40 2.068,83 2.172,26 

28 2.386,74 2.512,35 2.637,99  80 1.936,03 2.037,92 2.139,82 

29 2.358,02 2.482,14 2.606,22  90 1.895,49 1.995,26 2.095,01 

30 2.329,46 2.452,06 2.574,66  100 1.866,32 1.964,56 2.062,79 

31 2.301,07 2.422,18 2.543,29  130 1.808,01 1.903,16 1.998,30 

32 2.285,63 2.405,91 2.526,22  150 en 

meer 

1.657,60 1.744,82 1.832,09 
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Barema A : garages (bedrag in euro) referentiejaar 2011 

ABEX index op 1-11-2010  690 

minder dan 9 garages: volgens overeenkomst 

 

Aantal 

garages 

Honorarium 

in euro 

 Aantal 

garages 

Honorarium 

in euro  

1 tot 9 volgens overeenkomst  32 11.001,43 

10 4.645,88  33 11.268,56 

11 5.008,24  34 11.531,07 

12 5.352,04  35 11.788,93 

13 5.677,26  36 12.042,51 

14 5.983,90  37 12.290,65 

15 6.271,94  38 12.534,57 

16 6.541,41  39 12.773,85 

17 6.792,26  40 13.008,45 

18 7.024,55  41 13.314,61 

19 7.238,27  42 13.619,85 

20 7.433,41  43 13.924,17 

21 7.756,29  44 14.227,52 

22 8.074,51  45 14.529,96 

23 8.388,14  46 14.831,49 

24 8.697,11  47 15.132,10 

25 9.001,41  48 15.354,41 

26 9.301,03  49 15.807,83 

27 9.596,06  50 16.028,26 

28 9.886,41  60 18.955,19 

29 10.172,15  70 21.789,16 

30 10.453,22  80 24.530,25 

31 10.729,64  90 27.178,38 
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2 BAREMA B : ONDERHOUDSWERKEN EN RENOVATIE MET STERK REPETITIEF 
KARAKTER 

2.1 Van toepassing op 

Renovatie met sterk repetitief karakter en zonder extra moeilijkheidsgraad. 

Bijvoorbeeld het vervangen van ramen bij 36 woningen 

Alle onderhoudswerken die qua dossieropmaak of opvolging geen extra complexiteit kennen. 

2.2 Berekeningswijze 

De erelonen worden berekend op het eindbedrag1, prijsherziening inbegrepen. 

De betalingsaanvragen die ingediend worden voordat het eindbedrag gekend is, worden 

voorlopig berekend op respectievelijk de raming (voorontwerp, definitief ontwerp, …) en het 

bestelbedrag.  

Zodra het eindbedrag is goedgekeurd, wordt het globaal verschuldigd ereloon berekend op 

basis van het eindbedrag en worden de reeds betaalde erelonen als voorschotten in mindering 

gebracht. 

2.3 Extra’s, forfaits, supplementen, … 

Bijkomende werken (verrekeningen), begrepen in het goedgekeurd eindbedrag, worden voor 

de berekening van het ereloon in aanmerking genomen tenzij de bouwheer uitdrukkelijk 

vermeldt dat zij niet in aanmerking mogen komen omdat ze bijvoorbeeld vooraf te voorzien 

waren en door de ontwerper hadden kunnen vermeden worden. 

De vergoedingen, uitgekeerd aan of ingehouden van de aannemer als schadevergoeding en de 

minwaarden hebben geen invloed op de berekening van het ereloon. 

Het berekend ereloon is niet onderhevig aan bijkomende indexaties tengevolge het 

tijdsverschil tussen afsluiten contract en einde opdracht. 

Het opmeten en uittekenen van de bestaande toestand is in het ‘Barema B’ inbegrepen. 

                                                 

1 Het eindbedrag van de aanneming, dat in normale omstandigheden van toepassing is voor de berekening van het ereloon, is het 

bedrag dat op het document VO2-97 bij punt VI wordt genoteerd, al dan niet aangepast na advies VMSW. 
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2.4 Berekeningstabel 

 

Barema B 

Onderhoudswerken en 

renovatie met sterk repetitief 

karakter 

Bedrag in euro 

Ereloon is te onderhandelen < 50.000 

6,00 % op de eerste schijf van  50.000 

5,30 % op de volgende schijf van  100.000 

4,50 % op de volgende schijf van 150.000 

3,80 % op de volgende schijf van 200.000 

3,20 % op de volgende schijf van 500.000 

2,60 % op de volgende schijf van 1.000.000 

2,00 % op de schijf boven 2.000.000 

 

Voor werken waarvan de kostprijs minder bedraagt dan 50.000 euro wordt het ereloon in 

onderling overleg tussen de partijen vastgelegd, waarbij het omgerekend ereloon niet lager 

mag zijn dan 6,00% en minimaal 1.500,00 euro bedraagt.  

Dit ereloon kan op basis van een percentage berekend worden maar kan ook forfaitair of via 

vacaties bepaald worden (met een voorkeur voor forfaitair boven vacaties). 
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3 BAREMA C : HERSTELLINGSWERKEN MET EEN ZEKERE COMPLEXITEIT 

3.1 Van toepassing op 

Onderhoudswerken die qua dossieropmaak of opvolging extra complexiteit kennen. 

Bijvoorbeeld het herstellen van betonnen terrassen 

3.2 Berekeningswijze 

De erelonen worden berekend op het eindbedrag2, prijsherziening inbegrepen. 

De betalingsaanvragen die ingediend worden voordat het eindbedrag gekend is, worden 

voorlopig berekend op respectievelijk de raming (voorontwerp, definitief ontwerp, …) en het 

bestelbedrag.  

Zodra het eindbedrag is goedgekeurd, wordt het globaal verschuldigd ereloon berekend op 

basis van het eindbedrag en worden de reeds betaalde erelonen als voorschotten in mindering 

gebracht. 

3.3 Extra’s, forfaits, supplementen, … 

Bijkomende werken (verrekeningen), begrepen in het goedgekeurd eindbedrag, worden voor 

de berekening van het ereloon in aanmerking genomen (tenzij de bouwheer uitdrukkelijk 

vermeldt dat zij niet in aanmerking mogen komen omdat ze bijvoorbeeld vooraf te voorzien 

waren en door de ontwerper hadden kunnen vermeden worden). 

De vergoedingen, uitgekeerd aan of ingehouden van de aannemer als schadevergoeding en de 

minwaarden hebben geen invloed op de berekening van het ereloon. 

Het berekend ereloon is niet onderhevig aan bijkomende indexaties tengevolge het 

tijdsverschil tussen afsluiten contract en einde opdracht. 

Het opmeten en uittekenen van de bestaande toestand is in het ‘Barema C’ inbegrepen. 

                                                 

2 Het eindbedrag van de aanneming, dat in normale omstandigheden van toepassing is voor de berekening van het ereloon, is het 

bedrag dat op het document VO2-97 bij punt VI wordt genoteerd, al dan niet aangepast na advies VMSW. 
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3.4 Berekeningstabel 

Barema C 

Herstellingen met een zekere 

complexiteit 

Bedrag in euro 

Ereloon is te onderhandelen < 50.000 

6,50 % op de eerste schijf van  50.000 

5,70 % op de volgende schijf van  100.000 

4,90 % op de volgende schijf van 150.000 

4,10 % op de volgende schijf van 200.000 

3,50 % op de volgende schijf van 500.000 

2,90 % op de volgende schijf van 1.000.000 

2,50 % op de schijf boven 2.000.000 

 

Voor werken waarvan de kostprijs minder bedraagt dan 50.000 euro wordt het ereloon in 

onderling overleg tussen de partijen vastgelegd, waarbij het omgerekend ereloon niet lager 

mag zijn dan 6,50% en minimaal 1.500,00 euro bedraagt.  

Dit ereloon kan op basis van een percentage berekend worden maar kan ook forfaitair of via 

vacaties bepaald worden (met een voorkeur voor forfaitair boven vacaties). 
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4 BAREMA D : RENOVATIEWERKEN 

4.1 Van toepassing op 

Het barema is van toepassing op verbouwingswerken met planwijziging die een duidelijke 

functionele verbetering van de woongelegenheid tot doel hebben. Ook werken die tot doel 

hebben het aantal wooneenheden in een gebouw, dat in gebruik is als woongelegenheid, te 

wijzigen worden als renovatiewerken beschouwd. 

4.2 Berekeningswijze 

De erelonen worden berekend op het eindbedrag3, prijsherziening inbegrepen. 

De betalingsaanvragen die ingediend worden voordat het eindbedrag gekend is, worden 

voorlopig berekend op respectievelijk de raming (voorontwerp, definitief ontwerp, …) en het 

bestelbedrag.  

Zodra het eindbedrag is goedgekeurd, wordt het globaal verschuldigd ereloon berekend op 

basis van het eindbedrag en worden de reeds betaalde erelonen als voorschotten in mindering 

gebracht. 

4.3 Extra’s, forfaits, supplementen, … 

Bijkomende werken (verrekeningen), begrepen in het goedgekeurd eindbedrag, worden voor 

de berekening van het ereloon in aanmerking genomen (tenzij de bouwheer uitdrukkelijk 

vermeldt dat zij niet in aanmerking mogen komen omdat ze bijvoorbeeld vooraf te voorzien 

waren en door de ontwerper hadden kunnen vermeden worden). 

De vergoedingen, uitgekeerd aan of ingehouden van de aannemer als schadevergoeding en de 

minwaarden hebben geen invloed op de berekening van het ereloon. 

Het berekend ereloon is niet onderhevig aan bijkomende indexaties tengevolge het 

tijdsverschil tussen afsluiten contract en einde opdracht. 

Het opmeten en uittekenen van de bestaande toestand is in het ‘Barema D’ inbegrepen.  

                                                 

3 Het eindbedrag van de aanneming, dat in normale omstandigheden van toepassing is voor de berekening van het ereloon, is het 

bedrag dat op het document VO2-97 bij punt VI wordt genoteerd, al dan niet aangepast na advies VMSW. 
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Berekeningstabel 

 

Barema D 

Renovatiewerken 

Bedrag in euro 

Ereloon is te onderhandelen < 50.000 

7,80 % op de eerste schijf van  50.000 

6,90 % op de volgende schijf van  100.000 

6,00 % op de volgende schijf van 150.000 

5,10 % op de volgende schijf van 200.000 

4,40 % op de volgende schijf van 500.000 

3,70 % op de volgende schijf van 1.000.000 

3,20 % op de schijf boven 2.000.000 

 

Voor werken waarvan de kostprijs minder bedraagt dan 50.000 euro wordt het ereloon in 

onderling overleg tussen de partijen vastgelegd, waarbij het omgerekend ereloon niet lager 

mag zijn dan 7,80% en minimaal 1.500,00 euro bedraagt.  

Dit ereloon kan op basis van een percentage berekend worden maar kan ook forfaitair of via 

vacaties bepaald worden (met een voorkeur voor forfaitair boven vacaties). 
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5 BAREMA E : RENOVATIEWERKEN MET FUNCTIEWIJZIGING 

5.1 Van toepassing op 

Van toepassing op renovatiewerken die een gebouw zonder woonfunctie omvormen tot een 

gebouw met woonfunctie. 

Of uitgebreid : die de functie van een gebouw wijzigen. 

Bijvoorbeeld een industriegebouw dat omgevormd wordt tot kantoren SHM. 

5.2 Berekeningswijze 

De erelonen worden berekend op het eindbedrag4, prijsherziening inbegrepen. 

De betalingsaanvragen die ingediend worden voordat het eindbedrag gekend is, worden 

voorlopig berekend op respectievelijk de raming (voorontwerp, definitief ontwerp, …) en het 

bestelbedrag.  

Zodra het eindbedrag is goedgekeurd, wordt het globaal verschuldigd ereloon berekend op 

basis van het eindbedrag en worden de reeds betaalde erelonen als voorschotten in mindering 

gebracht. 

5.3 Extra’s, forfaits, supplementen, … 

Bijkomende werken (verrekeningen), begrepen in het goedgekeurd eindbedrag, worden voor 

de berekening van het ereloon in aanmerking genomen (tenzij de bouwheer uitdrukkelijk 

vermeldt dat zij niet in aanmerking mogen komen omdat ze bijvoorbeeld vooraf te voorzien 

waren en door de ontwerper hadden kunnen vermeden worden). 

De vergoedingen, uitgekeerd aan of ingehouden van de aannemer als schadevergoeding en de 

minwaarden hebben geen invloed op de berekening van het ereloon. 

Het berekend ereloon is niet onderhevig aan bijkomende indexaties tengevolge het 

tijdsverschil tussen afsluiten contract en einde opdracht. 

Het opmeten en uittekenen van de bestaande toestand is in het ‘Barema E’ inbegrepen.  

                                                 

4 Het eindbedrag van de aanneming, dat in normale omstandigheden van toepassing is voor de berekening van het ereloon, is het 

bedrag dat op het document VO2-97 bij punt VI wordt genoteerd, al dan niet aangepast na advies VMSW. 
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5.4 Berekeningstabel 

 

Barema E 

Renovatiewerken met 

functiewijziging 

Bedrag in euro 

Ereloon is te onderhandelen < 50.000 

10,00 % op de eerste schijf van  50.000 

8,80 % op de volgende schijf van  100.000 

7,60 % op de volgende schijf van 150.000 

6,40 % op de volgende schijf van 200.000 

5,40 % op de volgende schijf van 500.000 

4,40 % op de volgende schijf van 1.000.000 

3,50 % op de schijf boven 2.000.000 

 

Voor werken waarvan de kostprijs minder bedraagt dan 50.000 euro wordt het ereloon in 

onderling overleg tussen de partijen vastgelegd, waarbij het omgerekend ereloon niet lager 

mag zijn dan 10,00% en minimaal 1.500,00 euro bedraagt.  

Dit ereloon kan op basis van een percentage berekend worden maar kan ook forfaitair of via 

vacaties bepaald worden (met een voorkeur voor forfaitair boven vacaties). 
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6 BETALINGSMODALITEITEN 

De honoraria zijn als volgt opvraagbaar : 

Voorstudie : 10% 

na goedkeuring van de schets door de bouwheer, of ten laatste 60 dagen na het voorleggen 

van de schets aan de bouwheer 

Voorontwerp : 20% 

na goedkeuring van het definitief voorontwerp door de bouwheer of ten laatste 120 dagen na 

het indienen van het voorontwerp bij de bouwheer 

Definitief ontwerp : 15% 

na goedkeuring van het definitief ontwerp door de bouwheer of ten laatste 90 dagen na het 

indienen van de dossiers bij de bouwheer 

Aanbestedingsdossier : 8% 

na goedkeuring van de aanbestedingsdocumenten door de bouwheer of ten laatste 90 dagen 

na het indienen van deze dossiers bij de bouwheer 

Nazicht aanbestedingen : 3% 

na goedkeuring van het aanbestedingsverslag door de bouwheer of ten laatste 90 dagen na 

het indienen van dit verslag bij de bouwheer 

Leiding der werken : 30% 

naargelang het vorderen van de werken (d.w.z. in 3 betalingen van 10 % naarmate de werken 

volgende stadia bereiken : 1/4, 2/4 en 3/4 uitgevoerd) 

Voorlopige oplevering : 12% 

bij de goedkeuring door de bouwheer van de voorlopige oplevering 

Definitieve oplevering : 2% 

bij de definitieve oplevering en ten laatste 1 jaar na de voorlopige oplevering 

6.1 Samengevat 

Uitbetalingsschijf  Stand project 

10 %  voorstudie 

20 %   voorontwerp 

15 %   definitief ontwerp 

8 %  aanbestedingsbundel 

3 %  nazicht der aanbestedingen 

30 %  leiding der werken 

12 %  voorlopige oplevering 

2 %  definitieve oplevering 

 

De verhouding ontwerpfase / uitvoeringsfase bedraagt 56 / 44, m.a.w. in de ontwerpfase 

(t/m nazicht van de aanbestedingen) wordt 56% van het totale ereloon uitbetaald. 
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7 UITBREIDINGEN EN UITVOERINGEN IN FASEN 

7.1 Uitbreidingen van de ontwerpopdracht 

Uitbreidingen kunnen slechts onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan (Wet van 24 

december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van 

werken, leveringen en diensten, art. 17). 

Het eerste project wordt volledig volgens het barema aan 100% betaald. 

Het ereloon voor de uitbreiding van een project wordt als volgt berekend : 

- 80% op de ontwerpfase (t/m nazicht prijsoffertes) 

- 100% op de uitvoeringsfase 

Let wel : het gaat hier om de uitbreiding van de opdracht van de architect, deze uitbreiding 

staat los van de manier waarop de werken aan de aannemer gegund worden (ook via 

uitbreiding of via een nieuwe prijsvorming).  

Het werken met een uitbreiding leidt per project tot een afzonderlijke oplevering. 

7.2 Uitvoering in fasen 

Hierbij gaat het om één project waarbij de uitvoering in opeenvolgende of slechts deels 

gelijklopende fasen gebeurt en waarbij deze uitvoering in fasen noodzakelijk is door de aard 

van het project en ook als dusdanig in het bestek wordt opgenomen. De uitvoering van het 

volledige project leidt uiteindelijk maar tot één oplevering. 

- 100% op de ontwerpfase (t/m nazicht prijsoffertes) 

- 100% op de uitvoering van de 1° fase 

- 120% op de uitvoering van elke volgende fase 

Het aandeel van een fase wordt aan de hand van het aantal woningen, het aantal 

slaapkamers, de van toepassing zijnde complexiteit hierop en indien van toepassing het 

aantal garages bepaald. 

Bij de Barema’s B, C, D en E wordt gewerkt met de percentages die van toepassing zouden 

zijn indien het project in één fase wordt uitgevoerd. 

Rekenvoorbeeld : 

Stel dat op het totale project bij uitvoering in één fase 100.000 euro ereloon verschuldigd is. Indien de 

uitvoering in 3 fasen gebeurt a rato van ¼, ¼ en de resterende ½ van het project dan bedraagt het 

ereloon: 

Ontwerpfase 

100.000 x 56% (aandeel ontwerpfase) = 56.000 

Uitvoeringsfase 

Fase 1 : 100.000 x 44% (aandeel uitvoering) x ¼ = 11.000 

Fase 2 : 100.000 x 44% (aandeel uitvoering) x ¼  x 1,2 (20% extra) = 13.200 

Fase 3 : 100.000 x 44% (aandeel uitvoering) x ½  x 1,2 (20% extra) = 26.400 

Door de uitvoering in fasen bedraagt het totaal ereloon niet 100.000 euro maar 106.600 euro voor dit 

project. 
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8 VACATIES 

Onderhouds- en herstellingswerken, renovaties en renovaties met functiewijziging (m.a.w. de 

Barema’s B, C, D en E) kunnen, wanneer de raming van de kostprijs minder dan 50.000 euro 

bedraagt, via vacaties worden gehonoreerd. 

De gehanteerde vergoedingen zijn dan voor  

- architectenprestaties 72,61 euro per uur 

- tekenaars en aanverwante prestaties 37,23 euro per uur 

- tekstverwerking en administratieve taken 29,57 euro per uur 

 

Deze uurprijzen bevatten alle kosten. 

De verplaatsingstijd wordt als prestatietijd vergoed. 

 

Jaarlijks, per 1 januari, en dit vanaf 1 januari 1999 worden de honorariumtarieven 

geïndexeerd volgens de gezondheidsindex. 

Basisindex 1 januari 1998 = 101,75 

 

Andere prestaties, die op basis van vacaties vergoed worden, zijn: 

- het opmeten van de bestaande toestand; 

- bijkomende werkzaamheden inzake inplantingsplannen, bij uitbreiding van 

aanneming; 

- aanpassing van dossiers die initieel niet voorzien waren (splitsing van dossiers, 

aanpassing ervan aan nieuwe isolatienormen en e.d.). 

-  

Soms is het aan te bevelen vooraf het aantal uren te ramen zodat de grootteorde van het 

bedrag gekend is en dit bedrag dan als een forfaitair bedrag vast te leggen. 

 

De desbetreffende kostennota wordt aan de opdrachtgever voorgelegd, die omtrent de 

redelijkheid hiervan advies kan vragen aan de VMSW. 
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9 ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN 

Zie wetgeving overheidsopdrachten – bijlage Koninklijk Besluit van 26.09.1996, tot bepaling 

van de uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken; art.15. 

De honoraria zijn slechts eisbaar door de ontwerper als hij aan zijn contractuele 

verplichtingen heeft voldaan. 

De betalingen aan de ontwerpers zijn na levering van de verschuldigde prestaties verschuldigd 

binnen de 40 kalenderdagen vanaf de keuring van de schuldvordering bij de bouwheer. 

Interest voor achterstallige betalingen : art.15 §4. 

 

 

 


