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Gebruikte afkortingen
AAV

Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
en voor de concessies voor openbare werken (bijlage bij het
Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en
van de concessies voor openbare werken)

ADR

Alternative dispute resolution

AJD

Afdeling Juridische Dienstverlening (Departement LIN)

AMA

Afdeling Maas en Albertkanaal (Departement LIN)

AOJZ

Afdeling Overheidsopdrachten Juridische Zaken (Departement Algemene Zaken en Financiën)

AOSO

Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (Departement LIN)

AROHM

Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen

ATO

Afdeling Algemene Technische Ondersteuning (Departement
LIN)

AWV

Administratie Wegeninfrastructuur en Verkeer (Departement
LIN)

AWZ

Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen (Departement
LIN)

B.W.

Burgerlijk Wetboek

GECOLIN

Geschillencommissie Overheidsopdrachten van het Departement LIN

GECOVER

Geschillencommissie Overheidsopdrachten Mobiliteit

LIN

Departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap

MVG

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

VFLD

Vlaams Fonds voor de Lastendelging

VIF

Dienst met Afzonderlijk Beheer Vlaams Infrastructuurfonds
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Bestuurlijke boodschap
Het Rekenhof heeft de schadedossiers onderzocht die de administraties AWV, AWZ en AOSO van het departement LIN in 2000 en 2001
op de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds aanrekenden.
Het heeft enerzijds vastgesteld dat een zorgvuldiger voorbereiding en
een betere voorstudie van de aannemingen een aantal schadeclaims
hadden kunnen vermijden. Zo werden niet steeds vooraf de vereiste
bouwvergunningen verkregen of bepaalde voorstudies uitgevoerd.
Anderzijds kan de manier waarop de administraties de schadedossiers beheren beter. Zo wachten zij vaak onnodig lang met de uitvoering van definitieve gerechtelijke uitspraken of het sluiten van een
dading. Ook rijzen soms vragen bij de becijfering van de interesten
van de schadevergoedingen uit gerechtelijke uitspraken of van de
dadingbedragen. De administraties maken omzeggens geen gebruik
van de mogelijkheid de gevorderde bedragen op hun realiteitswaarde
te toetsen middels een doorlichting van de boekhouding van de
schade-eisers. Bovendien inventariseren zij de schadeclaims nog
steeds niet systematisch, waardoor hun inzicht in de financiële
draagwijdte ervan beperkt blijft.
Gelet op deze tekortkomingen heeft het Rekenhof zijn aanbevelingen
gericht op een betere aannemingsvoorbereiding, een grondiger
schadedossierbeheer en een efficiënter verweer tegen de schadeeisers.
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Samenvatting
In 2002 heeft het Rekenhof een audit uitgevoerd van de schadedossiers die de administraties AWV, AWZ en AOSO van het departement
Leefmilieu en Infrastructuur in 2000 en 2001 op de begroting van het
Vlaams Infrastructuurfonds hebben aangerekend.
Het heeft vastgesteld dat de becijfering van de interesten van schadevergoedingen toegewezen op grond van een gerechtelijke uitspraak niet altijd verliep zoals het hoorde. Tot op heden inventariseert
het departement de mogelijke schuldverplichtingen voortvloeiende uit
betwiste vorderingen en (al dan niet gerechtelijke) schadeclaims niet
systematisch. Bijgevolg ontbreekt een voldoende inzicht in hun mogelijk financieel belang.
Vaak ook wachten de administraties zeer lang alvorens uitvoering te
geven aan een definitieve gerechtelijke uitspraak, wat bijkomende –
vermijdbare – verwijlinteresten ten laste van de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap tot gevolg heeft.
Tien jaar nadat het Vlaamse Gewest door een tijdelijke vereniging
van aannemers was gedagvaard tot het betalen van een schadevergoeding van 16,9 miljoen EUR (680,9 miljoen BEF) ingevolge de discontinue uitvoering van een deelcontract in het kader van het raamcontract Haven van Zeebrugge, werd het in eerste aanleg veroordeeld tot een schadevergoeding van ongeveer 36,6 miljoen EUR
(1,48 miljard BEF). De enorme inflatie van het initieel gevorderde
schadevergoedingsbedrag was te wijten aan de lange duur van de
procedure in eerste aanleg en de daaruit voortvloeiende enorme omvang van de (gekapitaliseerde) interesten. Bovendien heeft de advocaat van het Vlaamse Gewest, ondanks verscheidene aanmaningen,
vier maanden gewacht om een verzoekschrift tot hoger beroep in te
dienen. Deze indiening was nochtans onontbeerlijk om in deze financieel erg belangrijke zaak de oplopende interesten door kantonnement te stoppen. Het Vlaamse Gewest heeft de advocaat van de
zaak ontlast.
De trage procesgang voor de overheidsrechter – waarvan het bovengenoemde geval een voorbeeld is - heeft ertoe geleid dat het departement LIN naar conflictoplossende en conflictvoorkomende alternatieven is gaan zoeken. De omvorming van de geschillencommissie
GECOLIN tot de bemiddelingscommissie GECOVER kadert in dit
initiatief. Daarbuiten lijkt ook arbitrage een goed alternatief.
Ook de afwezigheid van de vereiste bouwvergunningen of de miskenning van de procedure voor de vergunningsaanvraag, zijn vaak oorzaak van omvangrijke schadevergoedingen. Voor de bouw van het
Deurganckdok heeft dit aanleiding gegeven tot een schadevergoeding
die de administratie momenteel raamt op 34,9 miljoen EUR (1,4 miljard
BEF). Het Rekenhof heeft vastgesteld dat ook diverse andere schade-
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vergoedingen zijn voortgevloeid uit een onzorgvuldige voorbereiding
en gebrekkige voorstudie van aannemingen.
Bij een groot aantal schadedossiers verliep veel tijd tussen de datum
van de schadeclaim en de datum van het sluiten van de dading, wat
eveneens belangrijke interesten met zich bracht.
De aanbestedende overheid heeft vaak nagelaten op regelmatige
tijdstippen een regeling te treffen voor de al vaststaande en ondubbelzinnig verschuldigde schadebedragen. Ook dit genereerde aanzienlijke verwijlinteresten.
De aanbestedende overheden hebben omzeggens geen gebruik gemaakt van de hun door artikel 16, § 5, AAV geboden mogelijkheid de
gevorderde schadevergoedingsbedragen op hun realiteitswaarde te
toetsen middels een doorlichting van de boekhouding van de aannemers-schade-eisers door eigen of externe boekhoudkundige experten.
Het Rekenhof juicht het administratief initiatief toe een schadevergoedingshandleiding op te stellen, die diverse, tot nu toe over verschillende circulaires verspreide instructies, voorschriften en aanbevelingen, verenigt en de ambtenaren richtlijnen aanreikt om een
schade-eis zo efficiënt mogelijk te behandelen.
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Inleiding

In 1992 werd de DAB Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) opgericht om
de investeringsuitgaven van het Vlaamse Gewest voor openbare werken en vervoer te realiseren en, inzonderheid, te financieren. Het VIF
vormt geen organisatorische entiteit. Het heeft enkel een zekere
financiële en budgettaire autonomie ten opzichte van de drie betrokken administraties van het departement Leefmilieu en Infrastructuur
(LIN): de administratie Wegeninfrastructuur en Verkeer (AWV), de
administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (AOSO) en de
administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen (AWZ). In 1995 werden alle investeringskredieten voor de wegen, havens en waterwegen
van de centrale begroting van de Vlaamse Gemeenschap naar het
VIF overgeheveld.
Een horizontale doorlichting van de kredietvastleggingen (1) op de
begroting van het VIF, heeft uitgewezen dat jaarlijks belangrijke
schadevergoedingen in verband met de wegen, havens en waterwegen de begroting van deze DAB belasten en dat een groot aandeel
daarvan betrekking heeft op dadingen. Op grond van deze vaststelling, heeft het Rekenhof in 2002 een systeemgerichte controle (2) van
deze schadedossiers uitgevoerd. Het ging voor dit onderzoek uit van
de schadevergoedingsdossiers – inclusief de gegenereerde interesten - waarvoor de AWV, AWZ en AOSO kredieten ten laste van de
VIF-begrotingen 2000 en 2001 vastlegden.
Het onderzoek onderscheidde twee categorieën van schadedossiers:
•

dossiers die resulteerden in een gerechtelijke procedure (vonnissen en arresten), hoofdzakelijk om redenen van burgerlijke
aansprakelijkheid (zaakaansprakelijkheid, abnormale burenhinder, enz.);

•

dossiers die leidden tot een dading.

Het Rekenhof onderzocht tevens de procedurele en organisatorische
verweermiddelen van het departement LIN, inclusief een aantal alternatieve mogelijkheden ter voorkoming of beëindiging van gerechtelijke procedures.
De audit stoelt in eerste instantie op de stukken in de onderscheiden
vastleggingsbundels. Daarnaast raadpleegde het Rekenhof, waar
nodig, de meer exhaustieve dossiers in de diverse afdelingen en
vroeg het bijkomende informatie op. Voor twee financieel belangrijke
dossiers, met name die over het Deurganckdok en de Haven van

1

Artikel 52 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende de coördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit.

2

Een systeemgerichte controle richt zich, meer dan op de individuele
dossiers, op de interne procedures die aan de administratieve verwerking ervan ten grondslag liggen.
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Zeebrugge, verrichtte het Rekenhof ook onderzoekingen ter plaatse
en interviewde het de verantwoordelijke ambtenaren.
Op 12 december 2002 legde het zijn onderzoeksbevindingen over
aan de secretaris-generaal van het departement LIN, die op 27 februari 2003 reageerde. De secretaris-generaal deelde mee dat de
onderzoeksresultaten tot de nodige bijsturingen aanleiding zouden
geven. Het schrijven van de secretaris-generaal bevatte als bijlagen
ook de antwoorden van de directeur-generaal van de administratie
Wegen en Verkeer d.d. 21 februari 2003 en de directeur-generaal van
de administratie Waterwegen en Zeewezen d.d. 3 februari 2003.
Nadat de relevante reacties van deze administraties in een ontwerpauditrapport waren verwerkt, heeft het Rekenhof dit rapport op 17 juni
2003 overgezonden aan de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, die op 22 oktober 2003 heeft geantwoord. In
het voorliggende auditrapport zijn diens reacties verwerkt. Een kopie
van de brief van de minister is opgenomen als bijlage bij dit rapport.
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Schadevergoedingen uit gerechtelijke
procedures
Inleiding

Tijdens de referentieperiode van de audit, met name de jaren 2000
en 2001, hebben de AWZ, AWV en AOSO, met het oog op aanrekening op de VIF-begroting, 135 dossiers voorgelegd betreffende schadevergoedingen die dienden te worden betaald na het voeren van
een gerechtelijke procedure. Deze dossiers vertegenwoordigden een
totaal bedrag van 49,6 miljoen EUR (2 miljard BEF).
Het grootste deel van dit bedrag werd veroorzaakt door één enkel
vonnis, met name dat waarmee de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel het Vlaamse Gewest op 8 november 2001 veroordeelde tot
de betaling van 36,6 miljoen EUR (1,48 miljard BEF, gekapitaliseerde
interesten inbegrepen) aan een tijdelijke aannemersvereniging. Hoewel dit geschil inmiddels met een dading is beslecht, is het ook in dit
hoofdstuk opgenomen omdat het in de referentieperiode 74% uitmaakte van het totaal dat voor schadedossiers in het kader van een
gerechtelijke procedure op de VIF-begroting werd aangerekend.
Het komt het Rekenhof niet toe inzake schadevergoedingen bij vonnis of arrest na de rechter nog de ontvankelijkheid en gegrondheid te
evalueren. Het Rekenhof heeft zijn onderzoek dan ook toegespitst op
de becijfering van de interesten, de betaling en budgettaire aanrekening ervan en de administratieve dossierafwikkeling. Het ging ook na
in hoeverre de administraties voor schadevergoedingen die als lasten
van het verleden konden worden beschouwd, een beroep hebben
gedaan op het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) voor
gedeeltelijke tussenkomst in de kosten.
2.2

Becijfering van de interesten

Meer dan de helft (52%) van het totale schadebedrag toegekend in
het kader van een gerechtelijke procedure, bestond uit interesten. Dit
is een aanzienlijk aandeel van het geheel van de schadeclaims. Het
Rekenhof heeft vastgesteld dat de berekening van deze interesten
niet altijd juist was.
Zo becijferde de administratie niet altijd alle interesten. In een verkeersongevaldossier waarin het Vlaamse Gewest aansprakelijk werd
gesteld voor zowel materiële als lichamelijke schade, berekende zij
blijkens het dossier alleen de interesten met betrekking tot de licha-
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melijke schade (3). Ook in een ander schadevergoedingsdossier inzake een ongeval, werden niet alle interesten becijferd (4). Voor beide
dossiers samen liet de administratie dus na 12.713,96 EUR (512.880
BEF) interesten te becijferen. In twee andere dossiers vertoonde de
berekening van de te betalen interesten materiële vergissingen (5).
Het ging weliswaar om kleine bedragen en de administratie heeft de
vergissingen relatief snel opgemerkt en met een bijkomende vastlegging rechtgezet.
2.3

Budgettaire aanrekening

De administratie rekende twee dossiers, voor een totaal bedrag van
19.030,63 EUR (767.694 BEF), verkeerdelijk aan op het VIF. Het ging
immers om kosten die ten laste van het MINA-fonds dienden te vallen, met name voor wildschade (6).
Voor vier vastleggingsdossiers lag het vastgelegde bedrag om onduidelijke redenen hoger dan het bedrag van de totale schadeclaim
(hoofdsom, te verwachten interesten (7) en gerechtskosten) dat uit de
dossierstukken bleek. In totaal werd 13.532,06 EUR (545.882 BEF)
budgettair vastgelegd, zonder afdoende verantwoording.

3

Vastleggingsdossier nr. 00397 ten bedrage van 13.279,035 EUR
(535.675 BEF). Uit het feit dat een bedrag werd vastgelegd dat
2.108,92 EUR (85.074 BEF) hoger lag dan de som van de hoofdsommen, interest (op de lichamelijke schade) en gerechtskosten, zou kunnen worden afgeleid dat dit betrekking kon hebben op de interesten
verschuldigd op de hoofdsom in verband met de materiële schade. Het
dossier bevat daarvan evenwel geen bevestiging.

4

Vastleggingsdossier nr. 00459 ten bedrage van 140.394,16 EUR
(5.663.487 BEF). Ook in dit dossier werd 10.605,03 EUR (427.806
BEF) meer vastgelegd dan het totaal van de becijferde sommen
(hoofdsom, interesten en gerechtskosten), waarvan enkel kan worden
vermoed dat het de niet-becijferde interesten vertegenwoordigt.

5

Vastleggingsdossiers 05301 voor 122.654,33 EUR (4.947.864 BEF),
verhoogd met 1.250,07 EUR (50.428 BEF) en vastleggingsdossier
00488 voor 1.536.104,70 EUR (61.966.317 BEF), verhoogd met
2.250,72 EUR (90.794 BEF). In het ene geval ging het om vergeten interesten; in het andere geval om verkeerd becijferde interesten door
toepassing van de verkeerde rentevoet. Er diende in totaal 3.500,80
EUR (141.222 BEF) bijkomende kredieten te worden vastgelegd.

6

Dit is schade veroorzaakt door wild waarop de jacht sinds meer dan vijf
jaar niet meer is geopend of dat afkomstig is uit een bosreservaat of
een natuurreservaat waarin de jacht door de overheid volledig is verboden. Ratio legis is dat de overheid de financiële gevolgen moet dragen
van de toekenning van de reservaatfunctie aan bepaalde gebieden en
de schade moet vergoeden die ontstaat uit jachtbeperkingen om ecologische redenen.

7

Berekend in functie van de verwachte betaaldatum.
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(in BEF, tenzij anders aangegeven)

Vastl.nr.

claim

vastgelegd

00397

450.601

535.675

85.074

Motorongeval door mazout op rijweg

00459

5.235.681

5.663.487

427.806

Ongeval met gebrekkige lierinstallatie

15290

344.275

377.275

33.000

15291

867.084

867.084

Schade aan binnenschip door paal op sluisbodem

15296

424.976

424.976

Schade aan binnenschip door balk in sluis

15298

3.902.263

3.902.263

Schade aan woning door onaangepaste kaaimuur

15299

917.217

917.217

Schade aan woning door onaangepaste kaaimuur

10787

408.482

408.482

Verkeersongeval door glibberig wegdek

10788

4.009.540

4.009.542

Totaal:

Verschil Omschrijving

2
545.882

Schade aan binnenschip door voorwerp in water

Verkeersongeval door glibberig wegdek
(13.532 EUR)

Niettegenstaande het Rekenhof in het verleden meermaals heeft gesteld dat het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bij de opstelling van begrotingen en financiële planningen rekening dient te houden met de hoge bedragen aan betwiste vorderingen en schadeclaims die zich elk jaar voordoen (8), inventariseert het ministerie deze mogelijke schuldverplichtingen nog altijd niet systematisch. Het
heeft dan ook onvoldoende inzicht in het financieel belang ervan.
Een eenmalig inventariseringsinitiatief van het departement LIN uit
1995 (9), heeft vooralsnog geen volledig en betrouwbaar resultaat
opgeleverd. Het Rekenhof heeft herhaaldelijk aangedrongen op actualisatie en vervollediging van deze inventaris (10). De Vlaamse Minister van Openbare Werken heeft het Rekenhof op 14 december 1998
medegedeeld dat de administratie het niet aangewezen achtte voor
de schadeclaims bedragen te vermelden zolang de rechtbank of de
GECOLIN (11) in de dossiers geen uitspraak heeft gedaan. Het Rekenhof merkt echter op dat ook instellingen en bedrijven die een economische boekhouding voeren, jaarlijks de rechten en verplichtingen
die niet in de balans voorkomen en die het vermogen, de financiële
positie of het resultaat kunnen beïnvloeden, in de toelichting bij de
rekeningen moeten vermelden. Gelet op het feit dat ook het Ministerie

8

Onder meer op 6 maart 2001, brief met kenmerk N 12-1.959.752 B1.

9

Dienstorder LI 95/20 van 21 april 1995, uitgaande van de secretarisgeneraal en gericht aan alle directeurs-generaal en afdelingshoofden
van het departement.

10

Onder meer op 6 maart 2001, brief met kenmerk N 12-1.959.752 B1.

11

Geschillencommissie Overheidsopdrachten van het Departement
Leefmilieu en Infrastructuur, opgericht bij besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1992.
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van de Vlaamse Gemeenschap een economische boekhouding zal
voeren, dient ook zij een dergelijke inventarisatie van schulden door
te voeren.
2.4

Administratieve afwikkeling van het dossier

De administratie wacht vaak lang alvorens uitvoering te geven aan
een definitieve gerechtelijke uitspraak. Dit getuigt niet alleen van onzorgvuldig bestuur, maar veroorzaakt daarenboven bijkomende vermijdbare - verwijlinteresten ten laste van de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap. Bijlage 2 overziet de schadedossiers waarin
het bestuur drie maand of meer (90 dagen) heeft gewacht alvorens
de schadeclaim, die op basis van een eindvonnis of -arrest vaststond,
te betalen. Het gaat om 48 dossiers, die samen leidden tot de betaling van 2.137.179,60 EUR (86.213.619 BEF) interesten, zijnde 43%
van het totale schadebedrag aan interesten. Hoewel de totale interestlasten niet uitsluitend aan laattijdige betaling te wijten zijn, heeft
deze laattijdigheid toch belangrijke, vermijdbare verwijlinteresten gecreëerd.
De vastleggingsdossiers bevatten voorts niet altijd de meest
essentiële informatie. Zo verwijzen zij bij lange procedures, tijdens
welke al een of meer tussenvonnissen of -arresten zijn geveld,
onvoldoende concreet naar de voorgeschiedenis. Dit bemoeilijkt een
exacte beeldvorming over de zaak. De volgende vastleggingsbundels, voor een totaal bedrag van 187.325,61 EUR of
7.556.697 BEF, bevatten zelfs niet het eindvonnis of -arrest:
•

dossier 00277 (7.717,47 EUR of 311.322 BEF), over een verkeersongeval;

•

dossier 10331 (49.771,04 EUR of 2.007.759 BEF), over betwistingen n.a.v. het faillissement van de aannemer;

•

dossier 10332 (24.441,012 EUR of 985.948 BEF), over betwistingen n.a.v. het faillissement van de aannemer;

•

dossier 10341 (84.113,97 EUR of 3.393.149 BEF), over een
verkeersongeval;

•

dossier 03117 (9.572,41 EUR of 386.150 BEF), over een verkeersongeval;

•

dossier 03118 (11.709,72 EUR of 472.369 BEF), over een verkeersongeval.

2.5

Vonnis ingevolge discontinue uitvoering

In 1990 dagvaardde een tijdelijke aannemersvereniging het Vlaams
Gewest tot betaling van een schadevergoeding van 16,9 miljoen EUR
(680,9 miljoen BEF) ingevolge de discontinue uitvoering van een
deelcontract in het kader van het raamcontract Haven van Zeebrugge. Uiteindelijk, meer dan tien jaar later, veroordeelde de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel het Vlaams Gewest bij vonnis van 8
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november 2001 tot betaling, bij voorraad, van een schadevergoeding
van 36.608.620,42 EUR (1.476.788.087 BEF), zijnde 17.295.379,83
EUR (697.693.893 BEF) in hoofdsom, verhoogd met de interesten en
kapitalisaties en verminderd met de provisie die het Vlaamse Gewest
na het tussenvonnis van 11 november 1993 al had betaald.
Op 13 december 2001 stelde de afdeling Overheidsopdrachten de
minister voor tegen het vonnis in beroep te gaan en het bedrag van
de schadevergoeding te kantonneren, wat de oplopende interesten
zou stoppen. Deze werkwijze zou het Vlaamse Gewest in staat stellen het dossier nogmaals aan de geschillencommissie van het
departement LIN (GECOLIN) voor te leggen, zijn advies aan de
minister voor te leggen, eventuele onderhandelingen te voeren met
het oog op een regeling in der minne (12) en de beroepsprocedure te
doorlopen zonder risico op enorm oplopende interesten.
De schadevergoeding die de rechtbank toekende had betrekking op
de schadeposten: rendementsverliezen, stillig en langere inzet, nietgedekte personeelskosten en opzegvergoedingen, niet-gedekte werfkosten, interestderving en financieringskosten. Ondanks de bezwaren
die het Vlaamse Gewest aanvoerde (13), volgde de rechtbank bijna
over de hele lijn de adviezen en berekeningen van de door haar aangestelde deskundige. Zij aanvaardde alleen de posten langere werfopvolging en prijsstijgingen niet, omdat respectievelijk de verrekening
van de opvolging al was geschied en de prijsstijging geen noodzakelijk gevolg was van de termijnverlenging.
Het Rekenhof constateert dat onvoldoende zorgvuldigheid aan de
dag werd gelegd bij het starten van de beroepsprocedure en dat het
Vlaams Gewest zodoende ernstige financiële schade werd berokkend. Op 16 april 2002 stelde de GECOLIN met name vast dat de
advocaat van het Vlaamse Gewest, ondanks daaraan meermaals
herinnerd te zijn, vier maanden had gewacht alvorens een verzoekschrift tot hoger beroep in te dienen, terwijl dit onontbeerlijk was om
in de financieel belangrijke zaak de oplopende interesten door kantonnement te stoppen. De GECOLIN stelde dan ook voor de raadsman van de zaak te ontlasten wat geschiedde op 3 juni 2002. Oorspronkelijk werd ook voorgesteld de raadsman aansprakelijk te stellen voor de geleden schade (477.353,53 EUR of 19.256.393 BEF).
Door de dading tussen aannemer en overheid werd deze eis zonder
voorwerp.
Ingevolge de ervaringen bij de behandeling van het onderhavige geschil, heeft de GECOLIN de volgende aanbevelingen geformuleerd

12

Ondertussen werd op 22 juli 2002 een dading gesloten tussen het
Vlaamse Gewest en de tijdelijke aannemersvereniging. Deze dading
valt evenwel buiten het bestek van onderhavig onderzoek, daar het
geen aanleiding gaf tot een vastlegging in de referentieperiode 20002001.

13

Zie ook het verslag van de vergadering van de Gecolin van 16 maart
1998.
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voor een betere beveiliging van de belangen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest:
•

het is absoluut noodzakelijk voor belangrijke dossiers een goed
onderlegde advocaat aan te stellen en hem behoorlijk te vergoeden; in het algemeen zou de gehanteerde strategie bij de
aanduiding en de vergoeding van de advocaten opnieuw moeten worden bekeken; de afdeling Overheidsopdrachten zal in dit
verband een voorstel uitwerken;

•

het bedrag dat het bestuur onbetwistbaar verschuldigd acht,
dient zo snel mogelijk te worden betaald om de verwijlinteresten
maximaal te beperken;

•

de samenwerking tussen de ambtenaren van de betrokken juridische en technische afdelingen en de advocaat moet worden
geoptimaliseerd teneinde het voor het Vlaamse Gewest meest
voordelige resultaat te bereiken;

•

de activering van de gerechtelijke procedures moet worden
nagestreefd.

2.6

Vlaams Fonds voor de Lastendelging

Het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) werd in 1994 opgericht (14) om bepaalde lasten uit het verleden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest te delgen, met name:
•

verbintenissen van vóór de bevoegdheidsoverdracht van de
federale staat naar de Gemeenschappen en de Gewesten;

•

verbintenissen van na 31 december 1988 die de Vlaamse regering als lasten uit het verleden aanduidde.

Het VFLD komt in deze lasten voor 50% tussen (15). Het fonds vormt
een provisie om verwachte en onverwachte lasten uit het verleden te
kunnen opvangen, wat moet leiden tot een vlotte afhandeling van
oude dossiers. Voor elke tegemoetkoming van het VFLD is een

14

Artikel 53 van het programmadecreet van 21 december 1994 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995, zoals gewijzigd bij
het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999.

15

De werking en het beheer van dit fonds worden beheerst door het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling
van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams
Fonds voor de Lastendelging, zoals gewijzigd bij besluiten van de
Vlaamse regering van 22 september 1998 en van 9 februari 1999. Een
en ander werd nader toegelicht in dienstorder LI-2000/26 van 9 augustus 2000. Alleen bij gemotiveerde hoogdringendheid kunnen de aangeduide lasten tijdelijk volledig op het VFLD worden aangerekend, mits
compensatie van 50% bij de opmaak van de gemeenschapsbegroting
van het daaropvolgende jaar op de programma’s van de functioneel
bevoegde minister.
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specifieke beslissing van de Vlaamse regering nodig. De functioneel
bevoegde minister moet instaan voor de agendering van dergelijke
dossiers. Ook een advies van de Inspectie van Financiën is vereist.
In het verleden heeft het Rekenhof diverse opmerkingen geformuleerd over de problematiek van de lasten van het verleden in het algemeen en de werking van het VFLD in het bijzonder (16). De opmerkingen en aanbevelingen kregen inmiddels grotendeels gevolg.
Een aantal schadedossiers ten laste van het VIF, voortvloeiend uit
verbintenissen van voor de bevoegdheidsoverdracht van de federale
staat naar de Gemeenschappen en Gewesten, kwamen in aanmerking voor een VFLD-tegemoetkoming. Bijlage 2 geeft een overzicht
van deze dossiers, die een totaal van 9.349.405,92 EUR
(377.154.100 BEF) vertegenwoordigen. Nergens blijkt echter dat een
beroep werd gedaan op het VFLD. Volgens het Rekenhof had nochtans de helft van het bovenvermeld bedrag, hetzij 4.674.702,96 EUR
(188.577.050 BEF), ten laste van het VFLD moeten worden gelegd.
In slechts drie dossiers, weliswaar voor een bedrag van 36,6 miljoen
EUR (1,48 miljard BEF), ondernam de administratie stappen voor een
tegemoetkoming van het VFLD van 50% van de te betalen som. Telkens betaalde het VIF de dossiers eerst integraal uit en trachtte het
nadien 50% te recupereren (17). De administratie legde echter geen
bewijsstukken voor aangaande boeking van de terugvordering, in
afwachting van haar inning, in een ontvangstenrekening van de
Vlaamse Gemeenschap als potentieel of vastgesteld recht (18).
vastlegging

datum feiten

omschrijving feiten

09930

30.07.1977

Verkeersongeval

03544

1971-1989

Erelonen en kosten van advocaat

03550

31.12.1989

Rendementsverlies en meerkosten ingevolge de discontinue uitvoering van het
deelcontract 5B2 - baggerwerken

Totaal:

vastgelegd bedrag
(in BEF)
13.835.484
1.051.597
1.476.788.087

1.491.675.168
(36.977.661,52 EUR)

Het Rekenhof trof geen dossiers aan met verbintenissen ontstaan na
31 december 1988 die de Vlaamse regering 50% van het VFLD recupereerbaar stelde.

16

Brieven van 7 september 2000, kenmerk N 12-1.889.331 B1; 13 oktober 2000, kenmerk N 12-1.897.945 B1; 20 november 2000, kenmerk N
12-1.915.185 B1; 6 maart 2001, kenmerk N 12-1.959.752 B1; 2 juli
2001, kenmerk N 12-2.003.299 B1.

17

Om het oplopen van de moratoire interesten te vermijden, is deze aanpak aanvaardbaar.

18

Overeenkomstig de Handleiding voor het beheer van financiële rekeningen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, deel II,
hoofdstuk 4. De bewijzen van terugvordering en van boeking dienen
aan het Rekenhof te worden voorgelegd.
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Schadevergoedingen uit dadingen
Inleiding

Het Rekenhof heeft de schadevergoedingsovereenkomsten van meer
dan 25.000 EUR (1.000.000 BEF) die in 2000 en 2001 werden aangerekend op de begroting van het VIF aan een nader onderzoek onderworpen (19). Bijlage 3 biedt een overzicht, per afdeling, van alle in
2000 en 2001 gesloten dadingen. Het betreft dadingen voor een totaal bedrag van 15,8 miljoen EUR (636,5 miljoen BEF).
Het Rekenhof stelde vast dat een aantal schadevergoedingseisen
frequent weerkeerde. Hun juridische basis lag voornamelijk in de artikelen:
•

15, § 5, AAV (onderbreking der werken op bevel van de aanbestedende overheid);

•

16, § 1, AAV (nalatigheden van de aanbestedende overheid);

•

16, § 2, AAV (schade veroorzaakt door onvoorzienbare en onontwijkbare omstandigheden);

•

28, § 1, AAV (schade ten gevolge van het laattijdig bevel tot de
aanvang der werken);

•

42, § 4, AAV (wijzigingen aan een overheidsopdracht die leiden
tot een vermindering van de aannemingssom).

Daarbuiten steunen nog een aantal schadevergoedingseisen op artikel 15 van de overheidsopdrachtenwet (het bestuur gunt de overheidsopdracht niet aan de laagste regelmatige inschrijver) en artikel
1794 van het Burgerlijk Wetboek (de aanbestedende overheid verbreekt eenzijdig een overheidsopdracht).
Alle onderzochte schadeclaims bleken te voldoen aan de ontvankelijkheidsvereisten.
3.2

Onzorgvuldige voorbereiding van de aanneming

Een belangrijk aantal schadeclaims en uiteindelijk betaalde schadevergoedingen is voortgevloeid uit een onzorgvuldige voorbereiding
van de aanneming.
Zo stelde het Rekenhof in vijf gevallen vast dat het bestuur niet had
gezorgd voor de vereiste bouwvergunningen:

19

Eén belangrijk schadedossier, dat over de stillegging en heropstarting
van de bouw van het Deurganckdok, zal in 2004 het voorwerp zijn van
een afzonderlijke audit van het Rekenhof. Het zal dan ook in dit rapport
maar summier ter sprake komen.
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• De Raad van State heeft na een beroep door omwonenden de
bouwvergunning voor het Deurganckdok (20) geschorst omdat de
aanvraagprocedure niet integraal en strikt was nageleefd. Daardoor dienden de werken te worden stilgelegd. De administratie
raamt de kosten voor werfstillegging, de bewarende maatregelen,
de vergoeding voor de stilstand van het materieel, de heropstartkosten, de omzetderving en bijkomende kosten van de aannemers
en de claims van de onderaannemers tot op heden op 34,9 miljoen EUR (1,4 miljard BEF). Zij had de werken oorspronkelijk aanbesteed voor 49,6 miljoen EUR (2 miljard BEF) (deel 1) en 64,5
miljoen EUR (2,6 miljard BEF) (deel 2).
• Voor de aanleg van de eerste rijbaan van een R4-vak (fase 1) (21)
vroeg het bestuur destijds een vergunning voor de uitvoering van
technische werken. Het achtte een bouwvergunning voor de ontdubbelingsweg (2e rijbaan) ten onrechte onnodig. Op 8 juni 1998
werden de werken dan ook op verzoek van de AROHM Gent stilgelegd in afwachting van de aflevering van een bouwvergunning.
Die kwam er pas op 1 juli 1998, zodat de aannemer de werken
kon hervatten op 10 augustus 1998. Dit leidde tot een dading van
161.130,78 EUR (6,5 miljoen BEF).
• Van 13 april 1995 (datum aanvangsbevel) tot en met 1 november
1998 diende de herinrichting van een kruispunt op de R0 (22) te
worden geschorst wegens het ontbreken van een juiste bouwvergunning op Vlaams grondgebied. Van 9 november 1995 tot 22
januari 1996 diende dit nogmaals te gebeuren wegens het ontbreken van een bouwvergunning op het Brussels grondgebied. Dit
liep uit op een dading van 597.423,39 EUR (24,1 miljoen BEF).
• Bij moderniseringswerkzaamheden aan de Leie (23) liep het
aanbestedende bestuur een schadeclaim op wegens inbreuken
tegen de bouwvergunning. Het verslag van de interne auditor van
het departement LIN d.d. 10 januari 2001 wees erop dat het
onderzoek van de bouwvergunning, zo dit al plaatsvond, de
verplichtingen van het bestuur zwaar had onderschat. De afdeling
Bovenschelde ging in aanbesteding met aanbestedingsplannen
die onvoldoende voorafgaandelijk waren overlegd met de stad
Kortrijk en die in strijd waren met voorafgaande afspraken en
resultaten van de stedenbouwkundige studie. Daarbij werden de
overlegdrempels van het protocol tussen beide partijen
geschonden en werd evenmin voldaan aan een in de
bouwvergunning opgenomen verplichting. Uiteindelijk liep de

20

Haven van Antwerpen - Bouw van het Deurganckdok. Bestekken nr.
B4/8525a (deel 1) en 16EI/8657a (deel 2).

21

R4. Grote ring rond Gent. Westelijke oever: vak gelegen tussen N458 –
N49 op het grondgebied Evergem. Aanleg van tweede baanvak. Bestek
nr. B97D76.

22

R0 – Welriekende dreef. Herinrichting kruispunt en bouwen voetgangers- en fietstunnel. Bestek nr. KN 94 C 33.

23

Leie – Doortocht Kortrijk. Modernisering op 1350 ton. Bestek nr. W.
1153.
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ting. Uiteindelijk liep de aanneming uit op een schadevergoeding
van 1,8 miljoen EUR (72,4 miljoen BEF) (24).
• Op 6 augustus 1999 heeft de gemeente Sint-Pieters-Leeuw proces-verbaal opgemaakt omdat de bouw van een nieuwe kaaimuur
langs het kanaal Brussel-Charleroi (25) in situ niet werd aangevat
binnen de 12 maand na aflevering van de bouwvergunning. De
werken dienden te worden stilgelegd en de zaak kwam in kortgeding. De rechtbank oordeelde na behandeling ten gronde dat een
nieuwe bouwvergunning vereist was. Die werd evenwel niet meer
bekomen. Uiteindelijk werd een dading van 361.924,54 EUR (14,6
miljoen BEF) gesloten.(26)
In een dossier liet het bestuur na de aannemer ondergrondse obstakels te signaleren (27), meer bepaald een stalen wapeningsnet onder
de eerste onderlaag, dat een freesmachine van de onderaannemer
ernstige schade toebracht. De aanwezigheid van het wapeningsnet
was de ontwerper en het toezichthoudend personeel onbekend. Volgens de tekst van de dading had het bestuur dit nochtans kunnen
weten vóór de aanbesteding. De dading bedroeg uiteindelijk
29.747,22 EUR (1,2 miljoen BEF).
In een drietal gevallen noopten gebreken in de voorstudie, het ontwerp of het bestek in de loop van de uitvoering tot wijzigingen aan de
aanneming. Dergelijke wijzigingen geven vaak aanleiding tot tijds- en
rendementsverlies voor de aannemer, die ten gevolge daarvan aanspraak op een schadevergoeding kan maken:
• De opdracht voor het aanleggen van de toegangswegen tot de
Liefkenshoektunnel (28) onderscheidde twee vakken met elk drie
deelvakken. Een onzorgvuldige conceptie van de werken noodzaakte al vlug na de aanvang der werken tot verscheidene wijzigingen aan het aanbestedingsontwerp van een van de vakken. Die
wijzigingen hielden onder meer een onttrekking van 7 miljoen EUR
(286 miljoen BEF) werken in. Die onttrekking vormde de grondslag
voor een uiteindelijke schadevergoeding van 1,95 miljoen EUR
(78,7 miljoen BEF).

24

Bedrag samengesteld uit het eigenlijke dadingbedrag van 1,7 miljoen
EUR (68,2 miljoen BEF) en 0,1 miljoen EUR (4,2 miljoen BEF) aan
verwijlinteresten.

25

Kanaal van Charleroi naar Brussel. Sint-Pieters-leeuw – Bouwen van
kaaimuur te Drogenbos. Bestek nr. BB 863.
De minister was in zijn reactie van 22 oktober 2003 op het auditrapport
van oordeel dat een nuancering zich opdrong omdat binnen de termijn
van de geldigheid van de bouwvergunning reeds enkele voorbereidende werken werden uitgevoerd. Wel concludeerde hij als volgt: “Niettemin beschouwde de rechtbank de bouwvergunning als vervallen”.
A14/E17 Gent-Antwerpen. Wegwerken van spoorvorming tussen Zwijnaarde en Kruibeke. Bestek nr. B98D66.

26

27

28

R2 – Toegangswegen tot de Liefkenshoektunnel. Bestek B 88 G 45.
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• De aanbestedingsplannen voor de Leiemodernisering (29) miskenden, zoals al vermeld, de stedenbouwkundige voorschriften en de
voorafgaande afspraken met de stad Kortrijk. Zij hielden evenmin
rekening met de aanwezigheid van een watercollector van Aquafin, die op drie plaatsen interfereerde met de bouw van de Dambrug.
• In november 1993 bezorgde de AOSO de afdeling Zeeschelde
haar studie voor de herbouw van de bovenbouw van de Waterloobrug (30), die uitging van het behoud van de bestaande landhoofden, breedte en diepte van het kanaal. Het brugontwerp dat de
AOSO uiteindelijk voor advies voorgelegd kreeg, ging daarentegen
uit van een verdieping van het kanaal met een betonnen verstevigingsconstructie onder de brug. Op 4 november 1996 maakte de
AOSO tegenover de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen een voorbehoud over het ontwerp. De AOSO
vreesde namelijk voor latere gevolgen op stabiliteits- en financieel
vlak. Al in de eerste uitvoeringsmaand (juni 1997) ontstonden
moeilijkheden wegens de aanwezigheid van rotsformaties. Het
ontwerp moest tijdens de uitvoering van de werken worden aangepast, wat een uitvoeringsschorsing meebracht van december
1997 tot januari 1999. De aangepaste uitvoeringswijze resulteerde
bovendien in een meerprijs van 691.622,93 EUR (27,9 miljoen
BEF). Exclusief de kostprijs van de tijdelijke brug, kostte de herbouw van de Waterloobrug uiteindelijk 2,4 miljoen EUR (97,1 miljoen BEF), 1,3 miljoen EUR (52,1 miljoen BEF) meer dan het oorspronkelijk aannemingsbedrag. De administratie argumenteerde
dat bij de aanvang van de aanneming weinig of geen informatie
voorhanden was waaruit zij had kunnen concluderen dat de aanvang van de rotsformatie in de ondergrond een dermate grillig verloop kende. Zij verwacht dat projectmanagement en een nauwgezette opvolging van de risicodossiers dergelijke problemen in de
toekomst uitzonderlijk zal maken.
In enkele gevallen deed het bestuur te laat het nodige om nutsleidingen te doen verplaatsen:
• Werken aan de in- en uitritten van de Craeybeckxtunnel (31) vergden omvangrijke verplaatsingen van openbare verlichtingspalen,
inwendig verlichte signalisatieborden en -portieken en praatpalen.
Op 29 januari 1996, zeven dagen na de toewijzing van de overheidsopdracht, nam de afdeling Wegen Antwerpen daarvoor contact op met de afdeling Elektriciteit en Mechanica - Antwerpen.
Nadat de voorziene termijn tussen goedkeuring en aanvang der
werken was verlopen, eiste de aannemer schadevergoeding. Bovendien ging de aannemer die de verplaatsingswerkzaamheden

29

Leie – Doortocht Kortrijk. Modernisering op 1350 ton. Bestek nr. W.
1153.

30

Kanaal naar Charleroi te Halle. Herbouw Waterloobrug. Bestek nr. 797.

31

R1 Ring om Antwerpen. Verbreding en verlenging in- en uitritten
Craeybeckxtunnel R1 richting noord. Bestek nr. C/95.D48.
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diende uit te voeren ook nog failliet. Uiteindelijk kon de hoofdaannemer zijn werkzaamheden pas aanvatten op 1 augustus 1996.
De aanneming liep uit op een dading van 118.988,89 EUR (4,8
miljoen BEF).
• Aan de uitvoering van de Leiemodernisering (32) ging geen gecoordineerd onderzoek naar de nutsleidingen vooraf. In zijn auditrapport van 10 januari 2001 bestempelde de interne auditor van
het Departement LIN deze gang van zaken als een grove en
onaanvaardbare nalatigheid.
Bij de voorbereiding van de aanneming voor de bouw van een kokerbrug te Waregem (33) ging de afdeling Wegen West-Vlaanderen onzorgvuldig te werk. Het bestek maakte melding van ter beschikking
staande ophopingsgrond, die echter niet voldeed aan de vereisten
van het bestek. Uiteindelijk resulteerde de aanneming in een dading
van 69.410,19 EUR (2,8 miljoen BEF).
Het bestek van de aannemingsopdracht voor dijkversterking te Hamme (34) voorzag in de mogelijkheid het benodigde zand te winnen op
de plaat van de Kont in de Schelde. Voor de aanwending van de
aanvulspecie diende de OVAM een gebruikstoelating te verstrekken,
die echter pas na de aanvang van de werkzaamheden werd aangevraagd. Op grond van testresultaten op monsters heeft de OVAM de
aanvraag geweigerd. Daardoor dienden de werken van 8 juli 1997 tot
28 september 1998 te worden geschorst, wat uiteindelijk een dading
meebracht van 285.077,55 EUR (11,5 miljoen BEF).(35)
In enkele gevallen liet het opdrachtgevend bestuur na vooraf een
bodemonderzoek uit te voeren:
• Na aanvatting van dijkversterkingswerken te Burcht (36) op 8 januari 1996 brachten controleputten achter de kaaimuur nietdraagkrachtige grond aan het licht en werd vastgesteld dat de stabiliteit van de bestaande kaaimuur kleiner was dan ingeschat bij
het visueel voorbereidend onderzoek. Bovendien bleek de onder-

32

Leie – Doortocht Kortrijk. Modernisering op 1350 ton. Bestek nr. W.
1153.

33

N 382 te Waregem. Bouwen van een kokerbrug. Bestek nr. A96C77.

34

Zeeschelde. L.O. Dijkversterkingen te Hamme Moerzeke langsheen de
Blankaart en de Gespoelde Put. Bestek nr. C4/96 D 44.
De ontsporing van het dossier was volgens de minister in zijn antwoord
van 22 oktober 2003 vooral te wijten aan een verandering van wetgeving. Op grond van de gegevens uit het dossier lijkt het volgens het Rekenhof echter dat de schorsing van de werken het gevolg was van een
laattijdige aanvraag van een gebruikstoelating voor de aanvulspecie, in
casu de aanvraag van een toelating na het aanvatten der werken, zonder zekerheid dat deze toelating ook daadwerkelijk zou worden bekomen.
Zeeschelde L.O. Burcht. Aanbrengen van dijkversterkingen. Bestek nr.
C4/95B56.

35

36
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grond sterk vervuild met oliën en petroleumproducten. Voor een
stabiliteitsonderzoek werden de werken dan ook van 19 januari
1996 tot 1 oktober 1997 geschorst (37). In reactie op deze vaststellingen, beweerde de administratie Waterwegen en Zeewezen in
het kader van het actieplan Beter Investeren inmiddels een aantal
acties te hebben opgezet om dergelijke problemen in de toekomst
te voorkomen. Zo nam zij in 2002 het initiatief gestandaardiseerd
over vooraf geselecteerde projecten (risicodossiers) te rapporteren. Dit zou toelaten tijdig de knelpunten en risico’s – onder meer
op het vlak van de bodemgesteldheid – te onderkennen, te voorkomen of bij te sturen.
• Nog over de Leiemodernisering (38) schreef de interne auditor van
het departement LIN in zijn auditrapport van 10 januari 2001 over
de aanwezigheid van vervuilde gronden in de Diksmuidekaai en
het Koning Albertpark en het daaruit voortvloeiende saneringsproject: De bodemonderzoeken hadden vóór de aanbesteding dienen
uitgevoerd te worden. Mogelijkerwijze had ook een historisch onderzoek naar de vroegere bestemmingen van de terreinen binnen
de bouwsite, het bestaan van vroegere storten aan het licht kunnen brengen (39).

37

Deze aanneming heeft door het dralen van de administratie en onenigheid tussen de ATO en de afdeling Zeeschelde uiteindelijk niet geleid
tot een dading, maar tot een gerechtelijke procedure.

38

Leie – Doortocht Kortrijk. Modernisering op 1350 ton. Bestek nr. W.
1153.

39

De minister vermeldde in zijn reactie van 22 oktober 2003 op het auditrapport dat de AWZ in 2002 een dienstorder heeft uitgevaardigd
(AWZ 03/2002) die een planmatige aanpak van projecten beoogt te garanderen, waarbij door een correct doorlopen van de conceptfase latere
problemen kunnen worden voorkomen.
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Groot tijdsverloop tussen schadeclaim en dading

Bij een belangrijk aantal schadedossiers verliep veel tijd tussen de
datum waarop de aannemer een schadeclaim indiende en de datum
van de uiteindelijke dading. De onderstaande tabel biedt een overzicht.
Aanneming en besteknummer

indiening
claim

dading

betaling

tijdsverloop

Interesten
(in BEF)

R4. Grote ring rond Gent. West. oever:
vak tussen N458 - N49 op grondgebied
Evergem. Aanleg 2e baanvak. Bestek
B97D76

17.11.98

21.11.00

28.09.02

3 j 10 m

536.833

A14/E17 Gent-Antwerpen. Wegwerken
spoorvorming tussen Zwijnaarde en
Kruibeke. Bestek B 98 D 66.

27-09-99

05-04-01

21-05-01

1j8m

112.713

R2 – Toegangswegen tot de Liefkenshoektunnel. Bestek B 88 G 45

26-11-91

27-02-01

12-03-01

9j4m

33.039.803

R0 – Welriekende dreef. Herinrichting
kruispunt en bouw voetgangers- en
fietstunnel. Bestek KN 94 C 33

10-09-97

22-02-00

24-04-00

2j7m

3.381.509

R1 Ring om Antwerpen. Verbreding en
verlenging in- en uitritten Craeybeckxtunnel R1 richting noord. Bestek
C/95.D48

19-09-97

03-04-00

10-05-00

2j7m

433.895

Zeeschelde. L.O. Dijkversterkingen te
Hamme Moerzeke langsheen Blankaart
en Gespoelde Put. Bestek C4/96 D 44

10-07-97

23-10-00

02-02-01

3j7m

2.235.759

Leie – Doortocht Kortrijk. Modernisering
op 1350 ton. Bestek W. 1153

26-09-97
(DC 1-1)

26-05-00
(DC 1-1)

12-07-00

2 j 10 m

4.248.752

01-09-98
(DC 1-2)

26-05-00
(DC 1-2)

Bouw nieuwe stuwsluis te Menen - 2e
gedeelte - metalen onderdelen. Bestek
A4/87 B 47

11-98**

08-05-01

21-11-01

3 jaar

Kanaal naar Charleroi te Halle. Herbouw
Waterloobrug. Bestek nr. 797

05-02-99

04-05-00

27-10-00

1j8m

1.160.000

Kanaal Charleroi-Brussel. SintPietersleeuw - Bouw kaaimuur ter hoogte van de cvba Vlabraver te Drogenbos.
Bestek nr. BB 863 (dading nr. 1)

03-03-00

08-05-02

23-05-02

2j2m

1.869.354

Totaal

1 j 10 m
954.602

47.973.220*

** Bestuur eens tot aangaan dading na veroordelend vonnis.
* 1.189.225,06 EUR.

Dit tijdsverloop heeft regelmatig grote verwijlinterestbedragen meegebracht. In één aanneming (Zeeschelde L.O. Burcht. Bouwen van
dijkversterkingen. Bestek nr. C4/95B56) heeft de aannemer uiteindelijk afgehaakt en een rechtsgeding voor het volledige bedrag van zijn
oorspronkelijke schadeclaim ingeleid (zie punt 3.12).
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Overigens verstreek tussen het ogenblik van het sluiten van de dading en de uiteindelijke betaling van het dadingbedrag regelmatig
veel tijd, resulterend in bijkomende interesten.
3.4

Buitensporige schade-eisen

In het verleden heeft het Rekenhof vastgesteld dat aannemers regelmatig buitensporige schade-eisen indienden. De indruk bestaat
dat dit gebeurt om bij het sluiten van de dadingen toegevingen te
kunnen doen tot een vooraf geraamd grensbedrag. Een dergelijke
handelwijze druist in tegen de rechtsprincipes volgens welke de bewijslast voor de schade op de schuldeiser rust, de toegekende vergoeding de minst zware mogelijk moet zijn voor de schuldenaar en
het door de schuldeiser geleden nadeel niet mag overtreffen (40). Het
milderen van overdreven eisen kan trouwens niet gelden als een reële toegeving vanwege de schuldeiser, essentiële voorwaarde voor de
totstandkoming van de dading.
De onderstaande tabel toont aan dat ook in het onderhavige onderzoek de aannemers regelmatig overdreven schade-eisen indienden,
die ze dan in de uiteindelijke dading tot aanvaardbaarder proporties
terugbrachten. Het uiteindelijk toegekende schadebedrag vormde
dan ook vaak maar een fractie van het oorspronkelijke geëiste.
Aanneming en besteknummer

Initieel geëist
(BEF)

toegekend (BEF)

R4. Grote ring rond Gent. Westelijke oever: vak tussen N458 N49 op grondgebied Evergem. Aanleg 2e baanvak. Bestek nr.
B 97 D 76

14.224.612

6.492.582

R2 – Toegangswegen Liefkenshoektunnel. Bestek B 88 G 45

112.311.831

46.329.344

R0 – Welriekende dreef. Herinrichting kruispunt en bouw
voetgangers- en fietstunnel. Bestek nr. KN 94 C 33

40.646.342

24.131.204

R1 Ring Antwerpen. Verbreding en verlenging in- en uitritten
Craeybeckxtunnel R1 richting Noord. Bestek nr. C/95.D48

10.460.947

4.840.309

N 382 te Waregem. Bestek nr. A 96 C 77

8.416.680

2.805.560

17.129.952

11.542.248

184.443.322

68.207.003

10.701.076

2.945.899

4.505.652

1.829.593

22.235.610

12.083.225

425.076.024
10.537.359,38€

181.206.967
4.492.003,37€

Zeeschelde. L.O. Dijkversterkingen te Hamme Moerzeke langs
Blankaart en Gespoelde Put. Bestek nr. C4/96 D 44.
Leie – Doortocht Kortrijk. Modernisering op 1350 ton. Bestek
nr. W. 1153
Bouw nieuwe stuwsluis te Menen – 2e gedeelte – Metalen
onderdelen. Bestek A4/87 B 47
Albertkanaal: stabiliseren middensas van sluizen-complex te
Olen. Bestek nr. D3/95 B 92
Kanaal Charleroi-Brussel. Sint-Pietersleeuw – Bouw kaaimuur
ter hoogte Vlabraver. Bestek nr. BB 863 – dading nr. 1
Totaal

40

135e Boek van het Rekenhof, 1978-1979, Deel I, p. 219.
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Geen reële toegevingen door de aannemer

Voor een dading die aan het schadegeschil een einde maakt, geldt
als essentiële voorwaarde dat beide partijen reële toegevingen
doen(41). Uit de doorlichting van de dading in het kader van de bouw
van de Waterloobrug (42), bleek niet duidelijk waaruit de toegevingen
van de aannemer bestonden. Immers, op 5 februari 1999 diende de
aannemer wegens stillig van de werken een schadeclaim in van
306.129,84 EUR (12.349.247 BEF). Zowel de ATO als de AOJZ wezen op het overdreven karakter van deze eis. De afdeling Zeeschelde
bracht de schadeclaim op 6 april 1999 terug tot 217.498,06 EUR
(8.773.850 BEF) op grond van gedetailleerde berekeningen. Uiteindelijk werd in 2000 een dading getekend van 307.849,20 EUR
(12.418.606 BEF). Wordt van dit bedrag de volgens het bestuur verschuldigde 28.755,65 EUR interesten (1.160.000 BEF) afgetrokken,
dan kreeg de aannemer een schadevergoeding van 279.093,55 EUR
(11.258.606 BEF), dus 90.351,14 EUR (3.644.756 BEF) meer dan
het volgens het bestuur verschuldigde bedrag.
3.6

Aanrekening van BTW op de schadevergoeding

Als de uitvoering van een aanneming aanleiding geeft tot een schadeclaim, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de vergoeding van de (meer)prestaties en de eigenlijke schadevergoeding. Op
loutere schadevergoedingen is geen BTW verschuldigd. Op de geleverde meerprestaties daarentegen wel. Daarom is het best de aan
het schadeverwekkend feit gerelateerde prestaties in een verrekening
te regelen, waarvoor de aannemer, na de uitvoering ervan, de door
artikel 15 AAV vereiste documenten moet indienen.
Het Rekenhof stelde vast dat een aannemer bij een dading (43)
95.206,26 EUR (3.840.611 BEF) BTW op zijn schadevergoeding aanrekende. Nadat het Rekenhof de bevoegde afdeling op 7 december
2001 inlichtte, recupereerde deze afdeling de BTW van de aannemer.
3.7

Tijdig betalen van vaststaande schadebedragen

Om verwijlinteresten te vermijden, is het bij langdurige onderbrekingen aangeraden op regelmatige tijdstippen een regeling te treffen
voor de al vaststaande en ondubbelzinnig verschuldigde schadebedragen, voor zover de aannemer voor deze bedragen natuurlijk een
becijferde en gestaafde schuldvordering heeft ingediend. In de on-

41

Zie Tilleman, B, Claeys, I., Coudron, Ch. en Loontjens, K., Dading, in:
Algemene Praktische Rechtsverzameling, Antwerpen, 2000, nr. 68 e.v.

42

Kanaal naar Charleroi te Halle. Herbouwen van de Waterloobrug. Bestek nr. 797.

43

R0 – Welriekende dreef. Herinrichting kruispunt en bouwen voetgangers- en fietstunnel (bestek nr. KN 94 C 33).
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derstaande dossiers had de aanbestedende overheid zodoende omvangrijke interestbedragen kunnen vermijden (44).
• Voor de toegangswegen tot de Liefkenshoektunnel (45) leidden de
onverantwoord lange duur van de behandeling van de schadeclaim (november 1991 tot februari 2001) en de niet-betaling van al
vaststaande en ondubbelzinnig verschuldigde schadebedragen tot
een enorm bedrag aan verwijlinteresten (in totaal 818.048,63 EUR
of 33 miljoen BEF). De uiteindelijk toegekende schadevergoeding
bedroeg exclusief interesten 1.148.474,40 EUR (46.329.344 BEF).
• Het dadingsbedrag van 598.196,89 EUR (24.131.204 BEF) voor
de herinrichting van een kruispunt (46) bracht 83.825,41 EUR
(3.381.509 BEF) interesten mee.
• Dijkversterkingswerken (47) liepen op een schadevergoeding van
286.124,82 EUR (11.542.248 BEF) uit, waarop het bestuur
55.423,02 EUR (2.235.759 BEF) interesten moest betalen. Het oplopen van de verwijlinteresten was volgens de administratie grotendeels te wijten aan de aanslepende onderhandelingen met de
aannemer en de adviesprocedures, die de termijn tussen indiening
van de becijferde claim door de aannemer en uiteindelijke betaling
deden oplopen tot 43 maanden (van 10 juli 1997 tot 15 februari
2001).
• De Leiemodernisering (48) bracht op de schadevergoeding van
1.690.807,44 EUR (68.207.003 BEF) 105.323,80 EUR (4.248.752
BEF) interesten mee.
• Bij de bouw van een kaaimuur (49) waren de 46.340,07 EUR
(1.869.354 BEF) interesten op het dadingsbedrag van 320.040,03
EUR (12.910.384 BEF) volgens de AWZ vooral te wijten aan de
herhaalde inwinning van de vereiste juridische en prijstechnische
adviezen. Dit deed de termijn tussen indiening van de becijferde
claim door de aannemer en uiteindelijke betaling oplopen tot 30
maand (van 23 november 1999 tot 23 mei 2002).
• De dading voor de Waterloobrug (50) van 279.093,52 EUR
(11.258.606 BEF) veroorzaakte 28.755,65 EUR (1.160.000 BEF)
interesten, volgens de AWZ eveneens wegens de adviesinwin-

44

Zie ook het 135e Boek van het Rekenhof, 1978-1979, Deel I, p. 231.

45

R2 – Toegangswegen tot de Liefkenshoektunnel. Bestek B 88 G 45.

46

R0 – Welriekende dreef. Herinrichting kruispunt en bouwen voetgangers- en fietstunnel. Bestek nr. KN 94 C 33.

47

Zeeschelde. L.O. Dijkversterkingen te Hamme Moerzeke langsheen de
Blankaart en de Gespoelde Put. Bestek nr. C4/96 D 44.

48

Leie – Doortocht Kortrijk. Modernisering op 1350 ton. Bestek nr. W.
1153.

49

Kanaal van Charleroi naar Brussel. Sint-Pieters-leeuw – Bouwen van
kaaimuur ter hoogte van de cvba Vlabraver te Drogenbos. Bestek nr.
BB 863.

50

Kanaal naar Charleroi te Halle. Herbouwen van de Waterloobrug. Bestek nr. 797.
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ningsprocedure, die de termijn tussen indiening van de claim en
betaling deed oplopen tot 21 maand (van 29 januari 1999 tot 27
oktober 2000).
In het schadedossier voor het Deurganckdok heeft de Vlaamse overheid in 2001 en 2002 een aantal bijakten goedgekeurd ter vergoeding
van de schade die de aannemers leden door de stillegging van de
werken die het gevolg was van het schorsingsarrest van de Raad van
State van 7 maart 2001. Met deze handelwijze voorkwam de overheid
belangrijke verwijlinteresten.
3.8

Verificatie van boekhoudkundige stukken

Als de aannemer schadevergoeding of een herziening van de opdracht vraagt (51), of als hij een rekening tot schadeloosstelling indient (52), heeft de overheid het recht, ongeacht de gunningswijze van
de opdracht, alle mogelijke verificaties van de boekhoudkundige
stukken ter plaatse uit te voeren of te laten uitvoeren (artikel 16, § 5,
AAV). De aanbestedende overheden maken echter omzeggens geen
gebruik van de mogelijkheid de gevorderde schadevergoedingsbedragen op hun realiteitswaarde te toetsen middels een doorlichting
van de boekhouding van de aannemers-schade-eisers door eigen of
externe boekhoudkundige experten. Bij gebrek aan boekhoudkundige
expertise nemen zij tijdens dadingsgesprekken regelmatig genoegen
met de schadepercentages die de aannemers naar voren schuiven
en die met de werkelijk geleden schade vaak weinig verband houden.
3.9

Berekening van algemene zetel- of administratiekosten

Vertraging in de uitvoering van een aanneming of onderbreking van
een opdracht, verzwaren de algemene administratiekosten van de
aannemer. Het bedrag waarvoor de aannemer heeft ingeschreven,
dekt deze verzwaring niet. Voor zover de vertraging of onderbreking
te wijten is aan de aanbestedende overheid, kan de aannemer dan
ook aanspraak maken op een vergoeding daarvoor. De kosten dienen te worden berekend op het bedrag van de werken die nog moeten worden uitgevoerd op het ogenblik van het stopzetten van de

51

Op basis van welke feiten of omstandigheden ook, waarover sprake in
artikel 16 AAV.

52

Op basis van artikel 15, § 5, AAV (onderbreking uitvoering aanneming
op bevel of door toedoen aanbestedende overheid) of artikel 15, § 6,
AAV (vertraging uitvoeringstempo of onderbreking uitvoering opdracht
door aannemer die niet tijdig werd betaald).
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werken (53). Voor de berekening ervan, hanteren de aanbestedende
diensten vaak de formule:
I = S/D x e x n, met:
•

I

•

S = offertebedrag (excl. BTW) van nog uit te voeren gedeelte;

•

D = contractuele uitvoeringstermijn + 1/20ste voor weerverlet;

•

e = procent algemene zetel- of administratiekosten in de
offerte (54);

•

n = aantal werkdagen in de periode van onderbreking.

= schadevergoedingsbedrag;

In bijna alle schadedossiers waarbij de overheid deze formule aanwendde, vulde zij voor de component S het volledige inschrijvingsbedrag in en betaalde zij aldus voor deze schadepost (veel) meer dan
verschuldigd (55), op een uitzondering na (56), waarbij de aannemer
voor de S-component uit eigen beweging het inschrijvingsbedrag
verminderde met het bedrag van het niet-gestoorde deel van de werken.
In drie dadingdossiers (57) heeft het Rekenhof het volgende vastgesteld:
•

De vergoeding voor een aantal bedienden (inzonderheid werfleiders), die al was opgenomen in de schadepost algemene zetelof administratiekosten, werd ook nog eens in een andere schadepost aangerekend en betaald.

•

Bij beroep op het forfaitaire kostenpercentage van 10%, waarbij
de aannemers bewezen dat zij de vergoeding voor de werfleider
in hun boekhouding niet onder de algemene administratiekosten
inschreven (58), werd het percentage van de e-factor niet evenredig verminderd.

•

In twee van de drie dadingdossiers hebben de aannemers de
bijkomende kosten aangetoond met een algemeen, uiterst summier en onbecijferd attest van een bedrijfsrevisor. Een dergelijk,

53

Zie M.-A. Flamme, Praktische Commentaar bij de Reglementering van
de Overheidsopdrachten, 6de uitgave, Deel II, p. 327 (inclusief voetnoot
74), met verwijzing naar relevante rechtspraak; alsook Vademecum
Overheidsopdrachten, commentaar bij artikel 15 AAV.

54

Tegenwoordig nemen de overheden daarvoor een maximumpercentage van 10 % in aanmerking (advies van Gecolin d.d. 29 november
1995).

55

Bestekken B97D76, KN 94 C 33, C4/96 D 44, BB 863 en 797.

56

Aanneming bouw van een nieuwe stuwsluis te Menen – Tweede gedeelte – metalen onderdelen. Bestek A4/87 B 47.

57

Bestekken C4/96 D 44; BB 863 en 797.

58

Deze kosten kwamen derhalve voor afzonderlijke vergoeding in aanmerking.
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niet onderbouwd en ongestaafd pro forma attest, heeft terzake
geen bewijskracht (59).
•

Het schadevergoedingsbedrag voor de personeelsuitgaven werd
niet gestaafd door de loonlijsten (werkelijke uitgaven van de aannemer).

Het ontwerp van schadevergoedingshandleiding (60) stelt component
S overigens gelijk aan het uitvoeringsbedrag bij sluiting van de opdracht, exclusief BTW. Het Rekenhof heeft in de interdepartementale
werkgroep die deze handleiding opstelde nochtans bezwaren geuit:
de kosten bij onderbreking van de werken moeten worden berekend
op het bedrag van de werken die nog moeten worden uitgevoerd op
het ogenblik van de stopzetting. Een aanwending van de formule,
zoals voorgesteld in het ontwerp van schadevergoedingshandleiding,
zal bijgevolg voor de aanbestedende overheid nadelige financiële
implicaties met zich brengen, zeker bij toepassing op grote overheidsopdrachten waarbij zich een stoornis of stillegging van de werf
in het midden of op het einde van een aanneming voordoet.(61)
Schadevergoedingen moeten trouwens in beginsel worden vastgesteld op grond van de daadwerkelijk door de aannemer geleden en
afdoende bewezen schade. De aanwending van forfaitaire schadeberekeningsmethodes (bijvoorbeeld percentages op het oorspronkelijk
aannemingsbedrag) moet worden vermeden, zeker bij belangrijke
aannemingen. De aanbestedende overheid moet daarentegen alle
relevante boekhoudkundige stukken van de schade-eiser grondig
verifiëren en (laten) analyseren om het correcte aandeel van de algemene administratiekosten vast te stellen die de aannemer normaliter had moeten dragen voor de periode waarop de schadevergoeding
betrekking heeft, rekening houdend met het geheel van diens activiteiten. Het Rekenhof trof echter geen enkele analyse of doorlichting
van de boekhoudkundige stukken van de aannemer aan.

59

Ook het ontwerp van circulaire houdende handleiding voor het onderzoek van contractuele schadevergoedings- en/of herzieningseisen
(versie november 2002) stelt in punt 4.1.4 dat de aannemer het bewijs
moet leveren aan de hand van precieze en controleerbare gegevens.
Als hij voor bepaalde onderdelen steunt op gewone verklaringen, dan
moet een beëdigd bedrijfsrevisor ze certificeren, de beweringen daarbij
motiveren en met precieze en controleerbare gegevens onderbouwen.
Zoniet moet het bestuur de verklaringen als niet bewezen weren.

60

Zie verder onder punt 4.3.1.
De minister heeft in zijn reactie van 22 oktober 2003 op het auditrapport
benadrukt dat het hier gaat om een verschil in benadering tussen het
Rekenhof en de administratie over de correcte aanwending van deze
formule.

61
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Niet bedingen van een renteloze betalingstermijn

Circulaire ATD 534-64 van 6 augustus 1986, uitgaande van het Ministerie van Openbare Werken, die op heden nog steeds van kracht is,
bepaalt dat het bestuur in elke dading een renteloze betalingstermijn
van drie kalendermaand dient te bedingen (62). Deze renteloze betalingstermijn dient ook in het regelingsvoorstel te worden ingeschreven. In een groot aantal dadingen (63) is dit voorschrift niet in acht
genomen.
3.11

Schadevergoedingsberekening in de dadingovereenkomst

Gelet op de vele vergissingen in gegrondheid en berekening van
schadevergoedingen, heeft het Rekenhof in het verleden bij herhaling
de aanbeveling geformuleerd de berekening van de schadevergoeding op te nemen in de dadingakte of in een bijlage erbij, om rekenfouten eventueel te kunnen rechtzetten (64). Met circulaire 534-59 van
25 november 1985 is de (nationale) Minister van Openbare Werken
daaraan tegemoetgekomen. In een aantal dadingen (65) heeft het
bestuur de voorschriften van deze circulaire echter genegeerd (66).
Omgekeerd kon het Rekenhof in een ander dossier (67) – doordat het
bestuur voormelde circulaire had in acht genomen en de berekening
van het schadevergoedingsbedrag in een bijlage bij de dadingovereenkomst had opgenomen – een onverschuldigde betaling van
95.206,26 EUR (3.840.611 BEF) snel vaststellen en op de aannemer
doen recupereren.

62

Middels de volgende clausule: Vanaf de datum waarop de aannemer
het voorstel aanvaardt, zal het bestuur over een renteloze betalingstermijn van 3 kalendermaanden beschikken. Bij overschrijding van die
termijn zullen de interesten zonder ingebrekestelling opnieuw beginnen
te lopen tot aan de datum van betaling.

63

Aannemingen B97D76, B98D66, KN 94 C 33, C/95.D48, A4/87 B 47,
D3/95 B 92, BB 863, B 88 G 45. Voor de laatstgenoemde aanneming
heeft de AWV Oost-Vlaanderen bij vergissing in de dading een rentevrije termijn van 60 dagen opgenomen i.p.v. de door de Gecolin op 26
mei 2000 opgelegde 90 dagen. Deze vergissing heeft het Vlaams Gewest voor 10.855,43 EUR (437.907 BEF) benadeeld.

64

Met toepassing van artikel 2058 van het Burgerlijk Wetboek. Zie 135e
Boek van het Rekenhof, 1978-1979, Deel I, p. 219.

65

Het gaat om volgende aannemingen: B97D76, C/95.D48, C4/96 D 44,
A4/87 B 47, D3/95 B 92, BB 863 en 797.

66

Wel heeft de AWZ opgemerkt dat de berekening meestal terug te vinden is in het administratief dossier.

67

Het betreft de aanneming R0 – Welriekende dreef. Herinrichting kruispunt en bouwen voetgangers- en fietstunnel. Bestek nr. KN 94 C 33.
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Onverantwoord dralen van bestuur

Een aanneming voor dijkversterkingen langs de Zeeschelde (68) werd
openbaar aanbesteed op 17 augustus 1995. De werken startten op 8
januari 1996. Bij het graven van controleputten trof de aannemer op
18 januari 1996 achter een kaaimuur niet draagkrachtige grond aan.
Tevens bleek de stabiliteit van de bestaande kaaimuur kleiner te zijn
dan ingeschat bij het visueel voorbereidend onderzoek. De ondergrond was bovendien sterk vervuild met oliën en petroleumproducten.
Om de stabiliteit van het geheel te onderzoeken, werden de werken
van 19 januari 1996 tot 1 oktober 1997 geschorst. Begin 1998 waren
zij voltooid. Financieel was de aanneming evenwel nog niet afgehandeld en diende nog een regeling te worden getroffen voor de afrekening van min- en meerhoeveelheden, de uitvoering van een aantal
meerwerken tegen overeengekomen prijzen en de kosten voor vertraging en stilstand van de werken.
Door een aanslepende discussie tussen de afdeling Zeeschelde en
de ATO, heeft de afrekening van deze aanneming verscheidene jaren
aangesleept. Op 3 maart 2000 rapporteerde de interne auditor van
het departement LIN dat de werken al geruime tijd waren beëindigd
en dat het laten aanslepen van dit geschil nadelig was voor het imago
van het departement en bovendien bijkomende onnodige kosten genereerde (verwijlinteresten en mogelijk bijkomende schade-eisen van
de aannemer). Hij stelde dat het bovendien niet meer dan billijk was
dat de aannemer in een redelijke termijn uitsluitsel kreeg over de
eindverrekening. De interne auditor drong dan ook aan op een vergelijk tussen beide afdelingen. Daar dit vergelijk er uiteindelijk niet
kwam, heeft de aannemer twee jaar later inderdaad een gerechtsprocedure ingespannen.
De AWZ heeft opgemerkt dat circulaire AWZ 01/01 intussen een
procedure heeft geïntroduceerd om het niet betwiste gedeelte van de
vordering onmiddellijk te betalen.
3.13

Advies van ATO

Tot op heden verplichten geen eenduidige instructies de besturen het
prijstechnisch aspect van dadingen vóór hun betekening aan de aannemer te laten doorlichten door de terzake bevoegde en ervaren
ATO. Uit de onderzochte schadeclaimdossiers is wel gebleken dat
deze afdeling daadwerkelijk altijd werd geconsulteerd, op een aanneming na (69).

68

Zeeschelde L.O. Burcht. Bouwen van dijkversterkingen. Bestek nr.
C4/95B56.

69

Bouw van een nieuwe stuwsluis te Menen – Tweede gedeelte – metalen onderdelen. Bestek A4/87 B 47.
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Schade door fouten van de aannemer

De aannemer die omstandigheden doet gelden die hij redelijkerwijze
niet kon voorzien bij de indiening van de offerte of de gunning van de
opdracht, die hij niet kon ontwijken en waarvan hij de gevolgen niet
kon verhelpen hoewel hij al het nodige daarvoor heeft gedaan, kan
het bestuur om de herziening of verbreking van de overeenkomst
vragen (70). Een van de voorwaarden om dit te kunnen doen is dus de
aanwezigheid van de redelijkerwijze onvoorzienbaarheid van de
schadeverwekkende omstandigheden.
De stabilisering van het middensas van het sluizen-complex op het
Albertkanaal te Olen (71) werd in 1996 toegewezen aan een tijdelijke
vereniging van aannemers. Het bestek voorzag dat de aannemer zelf
nog een studie zou uitvoeren om de details van de uitvoering vast te
leggen. De resultaten van de studie leidden tot een aangepast ontwerp (plaatsing van een dwarsscherm). In samenspraak met de aanbestedende overheid (de afdeling Maas en Alberkanaal) werd beslist
dit dwarsscherm opwaarts over het bovenhoofd van de sluis op te
schuiven.
De aannemer heeft twee grondsonderingen uitgevoerd om de kwaliteit van de grond onder het bovenhoofd na te gaan. Aan de hand van
de resultaten heeft de aannemer vervolgens zelf de uitvoeringsmethode bepaald voor de verwezenlijking van het scherm. Bovendien
gaven de proefgroutpalen op een site buiten de sluis slechte resultaten tussen de 8 en 36 m diepte. Tijdens de discussie daarover met de
buitendienst in februari 1998, hield de aannemer vol dat dit geen problemen zou stellen voor de uitvoering en de kwaliteit van het dwarsscherm (72).
Toen de aannemer toch problemen kreeg met de zelf gekozen uitvoeringsmethode, stelde hij het bestuur aansprakelijk en vroeg schadevergoeding, die hij ook bekwam. De aannemer kon zich nochtans niet
beroepen op het onvoorzienbare karakter van de moeilijkheden en
had bijgevolg geen recht op een schadevergoeding.
De AWZ antwoordde dat de toekenning van de schadevergoeding
stoelde op het positieve advies d.d. 2 mei 2000 van de afdeling Overheidsopdrachten. De administratie wees er verder op dat de aannemer erin had toegestemd een deel van de meerkosten (2,5% van het
offertebedrag) voor zijn rekening te nemen als het door hem te dragen aannemersrisico, zodat enkel een vergoeding van het belangrijke
nadeel werd toegekend.

70

Artikel 16, § 2, 1°, tweede zin AAV.

71

Bestek nr. D3/95 B 92.

72

Op 15 mei 1998 schreef AMA het afdelingshoofd van de Afdeling Beleid
Havens, Waterwegen en Zeewezen, dat de ingenieur van AMA bij herhaling had gewezen op de slechte kwaliteit van de grond boven het
aanzetpeil van de sluiskolk, maar dat de aannemer een goed resultaat
van het scherm had verzekerd.
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Verweermiddelen van het departement
LIN
Inleiding

De onderstaande paragrafen geven een overzicht van de procedurele
en organisatorische middelen die het departement LIN ter beschikking heeft als het met schadevergoedingseisen wordt geconfronteerd,
alsook van de instrumenten waarover het in de nabije toekomst zal
beschikken. Het Rekenhof heeft tevens enkele alternatieve mogelijkheden ter voorkoming of beëindiging van geschillen onderzocht.
4.2

Bestaande procedurele en organisatorische middelen

Op dit ogenblik staan inzonderheid de volgende procedurele en organisatorische middelen ter beschikking van het departement LIN als
dit departement met schadevergoedingseisen wordt geconfronteerd:
• de afdeling Juridische Dienstverlening (AJD);
• de afdeling Overheidsopdrachten (AOJZ);
• de afdeling Algemene Technische Ondersteuning (ATO);
• de geschillencommissie GECOLIN.
Bij besluit van 31 juli 1992 heeft de Vlaamse regering de Geschillencommissie Overheidsopdrachten van het Departement Leefmilieu en
Infrastructuur (GECOLIN) opgericht. De bevoegdheid van de
GECOLIN, die ratione loci beperkt is tot de diensten van het departement LIN en de openbare instellingen die werkzaam zijn in de bevoegdheidssectoren van dit departement, is louter adviserend. De
diensten kunnen het advies inwinnen als zij een standpunt moeten
innemen in belangrijke betwistingen naar aanleiding van overheidsopdrachten. De GECOLIN heeft geen rechtsprekende, noch arbitrerende bevoegdheid. De tegenpartij in een geschil kan niet in haar
werking worden betrokken. De commissie oefent haar taak bij voorkeur preventief uit, om aanslepende geschillen te voorkomen of hun
behandeling te bespoedigen. Zij komt tussen voor het geschil bij een
externe instantie aanhangig wordt gemaakt of als een dading mogelijk blijkt.
Sinds de oprichting van de geschillencommissie in 1992, heeft het
departement haar maar 48 dossiers voorgelegd. De laatste vijf jaar
zetelde de GECOLIN elf keer: viermaal in 1998, tweemaal in 1999,
eemaal in 2000, eenmaal in 2001 en driemaal in 2002 (73). Slechts
twee van de negentien in 2000 en 2001 gesloten en tijdens de onderhavige audit doorgelichte dadingen, werden voor de GECOLIN
gebracht.

73

Nota d.d. 6 augustus 2002 van de afdeling Overheidsopdrachten.
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Toekomstige procedurele en organisatorische middelen

In de nabije toekomst zal het arsenaal procedurele en organisatorische middelen waarover het departement LIN beschikt vergroten, met
name met een schadevergoedingshandleiding. Ook werd heel recent
de GECOLIN omgevormd tot de GECOVER.
4.3.1

Schadevergoedingshandleiding

Momenteel buigt een interdepartementale werkgroep zich over het
ontwerp van circulaire houdende handleiding voor het onderzoek van
contractuele schadevergoedings- en/of herzieningseisen in het kader
van de uitvoering van overheidsopdrachten (verder afgekort tot:
schadevergoedingshandleiding). In deze werkgroep is een vertegenwoordiger van het Rekenhof als waarnemer aanwezig (74). Het ontwerp geeft in eerste instantie een uitgebreid overzicht van de mogelijke contractuele schade-eisen bij overheidsopdrachten (punt 2) (75).
Vervolgens gaat zij in op de ontvankelijkheid (punt 3) en gegrondheid
van ingediende schadevergoedingseisen (punt 4). Een vijfde punt
bevat praktische richtlijnen en een zesde geeft een overzicht van de
beslissingen en circulaires die zullen worden opgeheven bij de inwerkingtreding van de circulaire Schadevergoedingshandleiding. Een
aantal modelbrieven en -documenten sluiten de schadevergoedingshandleiding af. Het Rekenhof juicht uiteraard het initiatief van een
schadevergoedingshandleiding toe.
In zijn reactie van 22 oktober 2003 op het auditrapport, heeft de minister gesteld dat de schadevergoedingshandleiding in de toekomst
een erg nuttig instrument zal zijn voor de behandeling van schadedossiers.
4.3.2

Bemiddelingscommissie GECOVER

In zijn brief van 8 februari 2002 aan de afdeling Overheidsopdrachten
en de directeur-generaal van de administratie Overheidsopdrachten,
Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur, heeft de secretaris-

74

De vertegenwoordiger van het Rekenhof heeft op de diverse zittingen
van de werkgroep al verscheidene opmerkingen geformuleerd over de
inhoud van de ontwerp-schadevergoedingshandleiding, waarmee de
werkgroep ook meestal rekening hield. Over de aanwending van de berekeningsformule in dit ontwerp van handleiding, zie punt 3.9 van dit
verslag.

75

Hierbij wordt stilgestaan bij de schade-eisen die kunnen voortvloeien uit
het Burgerlijk Wetboek (inz. artikel 1794 – verbreking van de opdracht
door de overheid), het koninklijk besluit van 26 september 1996 (artikel
7 – wijziging van de opdracht door de aanbestedende overheid) en,
meer exhaustief, de AAV.
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generaal van het Departement LIN een aanzet gegeven tot de hervorming van de GECOLIN tot een bemiddelingscommissie. Een dergelijke bemiddelingscommissie dient na het horen van het opdrachtgevend bestuur en de aannemer, de minister voorstellen te doen om
het geschil op een effectieve, efficiënte en economisch verantwoorde
wijze op te lossen. De secretaris-generaal verwees in dit verband
naar de bedoeling van de Vlaamse Minister van Openbare Werken
de werking van de GECOLIN als intern overlegorgaan te behouden
en eventueel in te schakelen in de werking of voorbereiding van arbitrage- of verzoeningsorganen.
In drie vergaderingen (6 maart 2002, 16 april 2002 en 30 januari
2003) boog de GECOLIN zich over (1) een ontwerp van besluit tot
oprichting van een hervormde geschillencommissie, (2) een ontwerp
van ministerieel besluit tot aanstelling van de vaste leden, de secretaris en de plaatsvervangers van de geschillencommissie en (3) een
ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het huishoudelijk
reglement van de geschillencommissie. Op 21 maart 2003 heeft de
Vlaamse regering het ontwerpbesluit tot oprichting van de Geschillencommissie Overheidsopdrachten Mobiliteit (GECOVER) goedgekeurd (76).
De GECOVER is een interne bemiddelingscommissie die de functioneel bevoegde Vlaamse minister of de raad van bestuur van de
Vlaamse overheidsinstelling adviseert over de belangrijke betwistingen die bij overheidsopdrachten kunnen ontstaan. De commissie verenigt daartoe alle administratieve entiteiten, overheidsinstellingen en
overheden in kwestie. Als het om individuele betwistingen met tegenpartijen gaat, hoort de commissie die tegenpartijen in hun verdedigingsmiddelen, waarbij zij streeft naar een minnelijke regeling. De
commissie is bevoegd binnen het domein van openbare werken en
vervoer. Zij kan echter ook optreden in andere bevoegdheidsdomeinen op vraag van de betrokken diensten of overheidsinstellingen.
Haar materiële bevoegdheid is beperkt tot:
1

belangrijke individuele betwistingen met geweerde inschrijvers bij
gunningprocedures, doch slechts vanaf het ogenblik dat de gunningbeslissing aan de begunstigde is betekend;

2

belangrijke individuele betwistingen met aannemers, leveranciers
en dienstverleners bij de uitvoering van overheidsopdrachten;

3

belangrijke algemene of principiële overheidsopdrachtenkwesties, los van individuele betwistingen.

Bij voorkeur oefent de commissie haar taak preventief uit, om aanslepende geschillen of een behandeling bij een externe instantie te
voorkomen. Van geschillen die al bij een externe instantie aanhangig
zijn, kan de commissie een eventuele minnelijke regeling onderzoeken of hun afhandeling bespoedigen. In tegenstelling tot de

76

VR/PV/2003/12 – punt 28. Inmiddels werd dit besluit gepubliceerd in
het B.S. van 26 mei 2003.
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GECOLIN, heeft de GECOVER dus de mogelijkheid de tegenpartijen
- inzonderheid de aannemers - in hun verdedigingsmiddelen te
horen (77).
4.3.3

Alternatieve verweermogelijkheden

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bestudeert momenteel
een aantal alternatieve wijzen van geschilvoorkoming of -beslechting (78), inzonderheid arbitrage en bemiddeling (ook wel mediatie of
minitrial genoemd).
Arbitrage
Bij arbitrage komen de partijen overeen hun geschil voor te leggen
aan een scheidsgerecht, bestaande uit een arbiter of een college van
arbiters. Dit scheidsgerecht verleent op grond van de vorderingen van
de partijen een beslissing. Deze arbitrale uitspraak is bindend en kan,
zo nodig, het voorwerp zijn van een gedwongen tenuitvoerlegging.
Arbitrage is in de meeste materies mogelijk. Een contractueel beding
kan de toegang ertoe garanderen.
Sinds 1998 (79) bepaalt artikel 1676 van het Gerechtelijk Wetboek dat
(1) elk geschil dat reeds is ontstaan of nog kan ontstaan uit een bepaalde rechtsbetrekking, waarover een dading mag worden aangegaan, bij overeenkomst aan arbitrage kan worden onderworpen, en
(2) ieder die bekwaam of bevoegd is een dading aan te gaan, een
overeenkomst tot arbitrage kan sluiten. Het Wetboek bepaalt verder
dat de publiekrechtelijke rechtspersonen slechts een overeenkomst
tot arbitrage kunnen sluiten als die overeenkomst de beslechting van
een geschil over de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst tot doel heeft (80). De voorwaarden die golden voor het sluiten
van het contract waarvan de uitvoering aan arbitrage wordt onder-

77

Volgens het huishoudelijk reglement kan de tegenpartij enkel op de
vergaderingen verschijnen om haar verdedigingsmiddelen mondeling
toe te lichten. De tegenpartij moet persoonlijk verschijnen of vertegenwoordigd zijn door personen die bij hen een kader- of bestuursfunctie
uitoefenen, met uitsluiting van advocaten en externe raadgevers. Het
aantal vertegenwoordigers is beperkt tot maximum twee per tegenpartij.

78

In de doctrine wordt als verzamelnaam voor de alternatieven inzake
geschillenregeling steeds meer de term ‘alternative dispute resolution’
(afgekort: ADR) gebruikt.

79

Wet van 19 mei 1998 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

80

Daarenboven mogen de publiekrechtelijke rechtspersonen in alle aangelegenheden, bepaald bij wet of bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, overeenkomsten tot arbitrage sluiten. Het besluit mag
eveneens de voorwaarden en de regels van totstandkoming van de
overeenkomst bepalen.
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worpen, gelden eveneens voor het sluiten van de overeenkomst tot
arbitrage.
Als partijen overeenkomen hun geschil te beslechten door arbitrage,
hebben ze de keuze de arbitrage ad hoc te doen verlopen, of daarvoor een beroep te doen op een instelling. Bij arbitrage ad hoc regelen de partijen of de arbiters de arbitrageprocedure. Bij problemen
moeten zij een beroep doen op de gewone rechtbanken, wat de arbitrageprocedure eventueel een tijd kan onderbreken. De partijen betalen rechtstreeks de staat van kosten en ereloon van de arbiters. Institutionele arbitrage kan terugvallen op een reglement, wat de rechtszekerheid ten goede komt. Bovendien laat de verwijzing naar een
arbitragereglement toe dat de arbitrage snel en ononderbroken in een
arbitrale uitspraak resulteert. In België organiseert o.a. het Belgisch
Centrum voor Arbitrage en Mediatie (Cepina) (81) institutionele arbitrage. Dit organisme verleent ook juridisch advies over het verloop
van de procedure. Daartegenover staat een vergoeding van zijn administratieve kosten.
Arbitrage biedt een aantal voordelen:
•

Tijdsverloop
Bij (financieel) belangrijke en complexe geschillen duurt een arbitrageprocedure minder lang dan een procedure voor een overheidsrechter, waar een gemiddelde procedure o.a. door de beroepsmogelijkheden 5 tot 7 jaar duurt. Een arbitrageprocedure bij
Cepina duurt gemiddeld 8 maand tot één jaar. De snelheid van
de arbitrageprocedure is te danken aan (1) de uitschakeling van
het hoger beroep (82), (2) de vereenvoudigde procedure en (3) de
beschikbaarheid en deskundigheid van de arbiters. In acht genomen de trage en vaak problematische procesgang voor de
overheidsrechter (83), kan de arbitrage derhalve als alternatief
worden overwogen ter bescherming van de overheidsgelden. Het
departement LIN heeft in 2002 voor het eerst een belangrijk geschil inzake overheidsopdrachten als testcase aan arbitrage onderworpen.

•

Kostprijs
De kosten voor een Cepina-arbitrage steunen op een tarieflijst op
grond van de financiële waarde van het geding. Partijen kennen
dus op voorhand de kostprijs van de arbitrage. De uitschakeling
van het hoger beroep en de snellere procedure zijn ook kostenbesparend.

81

Centre Belge pour la pratique de l’arbitrage nationale et internationale.

82

Men kan ook bedingen dat hoger beroep wel nog mogelijk blijft, maar
dit zal het voordeel van de snelheid weer teniet doen.

83

De procedure in eerste aanleg in de zaak van de discontinue uitvoering
van een deelconctract in het kader van het raamcontract Haven van
Zeebrugge, nam meer dan 10 jaar in beslag, met enorme verwijlinteresten tot gevolg.
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•

Confidentialiteit
In tegenstelling tot de procedure voor de gewone rechtbanken,
verloopt de arbitrage strikt vertrouwelijk. De arbiters zijn tot strikte
discretie verplicht, partijen worden achter gesloten deuren gehoord en de arbitrale uitspraak wordt enkel mits toestemming van
de partijen gepubliceerd.

•

Vertrouwensklimaat
De arbitrage vindt doorgaans plaats in een klimaat van vertrouwen dat de relaties tussen partijen vrijwaart.

Mediatie (Mini-trial)
Mediatie of bemiddeling is een vorm van alternative dispute resolution
(84) die erin bestaat dat een onafhankelijke derde (de mediator) de
verschillende partijen probeert bij elkaar te brengen en ze aanzet om
tot een gezamenlijke oplossing van het geschil te komen. De mediator doet dus (in tegenstelling tot arbitrage) zelf geen bindende uitspraak, maar laat de partijen zelf een oplossing bepalen. De mediator
zal in eerste instantie proberen de verstoorde communicatie tussen
de partijen te herstellen, emoties en zaken te scheiden. Vervolgens
zal hij het conflict analyseren, alsook de belangen van de partijen en
de toekomstmogelijkheden. In een onderhandelingsfase volgt dan het
zoeken naar oplossingen. Uiteindelijk legt een overeenkomst de oplossing vast.
Mediatie of bemiddeling biedt als voordelen: snelheid, kostenefficiëntie, het in eigen handen houden van het conflict en de oplossing, de
mogelijkheid van creatieve oplossingen, geen onnodige beschadiging
van relaties en de klemtoon op de belangen van het project (en niet
de individuele standpunten van de partijen) en de toekomst (en niet
het verleden).

84

Zie voetnoot 78.
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Benchmarking

De onderstaande tabel vergelijkt de verschillen tussen geschillenbeslechting langs de rechtbank (RB), arbitrage (ARB), een bemiddelingscommissie (COM) en mediatie (MED).
RB

ARB

COM

MED

Formele procedure

X

Onpartijdigheid

X

X

X

X

Hoor en wederhoor

X

X

X

X

Openbaarheid

X

Vonnis

X

X

Executie van vonnis

X

X

Hoger beroep mogelijk

X

(X85)

Internationale conventies voor uitvoering in het buitenland

X

X

Vrije keuze arbiters, adviseur, deskundige of mediator

X

X

X

Geen verplichte procesvertegenwoordiging

X

X

X

Vrijheid van partijen m.b.t. de te volgen
procedure

X

X

X

X

X

X

Vrij bewijs

X

X

X

Snelheid

X

X

X

Niet openbaar

X

X

X

Informele procedure

X

X

X

Kostenbeperking (door snelheid), dus
vermindering interestenlast

X

X

X

Materiedeskundigheid gemakkelijk in
te brengen

(86)

85

Indien bedongen in de voorafgaandelijke overeenkomst.

86

De rechtbank kan een deskundige aanstellen, maar de partijen hebben
in deze keuze geen medezeggenschap.In de praktijk blijken de door de
rechtbank aangestelde deskundigen al te vaak onvoldoende op de
hoogte van administratiefrechtelijke regelgeving (en vooral van overheidsopdrachten), waardoor zij regelmatig zeer grote schadevergoedingen begroten.
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Algemene conclusies

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft tot op heden onvoldoende initiatieven genomen voor de inventarisering van de geschillendossiers. Daardoor beschikt het niet over voldoende inzicht in
hun mogelijk financieel belang.
Nalatigheid heeft vaak geleid tot belangrijke verwijlinteresten. Meermaals wachtte de administratie zeer lang met de uitvoering van een
definitieve gerechtelijke uitspraak. Vaak ook liet zij na op regelmatige
tijdstippen een regeling te treffen voor de al vaststaande en ondubbelzinnig verschuldigde schadebedragen in het kader van onderhandelingen m.b.t. een dading. Ook verliep bij een groot aantal schadedossiers veel tijd tussen de datum van de schadeclaim en de datum
van dadingsluiting, wat belangrijke interesten met zich heeft gebracht.
Ten slotte bleken de interesten niet steeds correct te zijn becijferd.
De voorgelegde vastleggingsdossiers bevatten niet steeds de informatie die noodzakelijk is voor een degelijke controle van het Rekenhof.
Ten onrechte werd een aantal uitgaven volledig op de begroting van
het Vlaams Infrastructuurfonds vastgelegd, terwijl ze voor de helft ten
laste van het VFLD hadden moeten worden gelegd of hadden moeten
worden gerecupereerd op dit fonds.
Bij een aantal overheidsopdrachten heeft een onzorgvuldige voorbereiding en gebrekkige voorstudie van de aanneming aanleiding gegeven tot omvangrijke schadevergoedingen.
De aanbestedende overheden maken omzeggens geen gebruik van
de mogelijkheid de gevorderde schadevergoedingsbedragen op hun
realiteitswaarde te toetsen middels een doorlichting van de boekhouding van de schade-eisers door eigen of externe boekhoudkundige
experten.
Het Rekenhof waardeert het initiatief tot opstellen van een schadevergoedingshandleiding die ambtenaren die met een schadeclaim
worden geconfronteerd, richtlijnen aanreikt om deze claim zo efficiënt
mogelijk te kunnen behandelen. Het waarschuwt wel voor de niet
gecorrigeerde aanwending van de formule voor het berekenen van de
verzwaring van de algemene zetelkosten in het ontwerp van handleiding, die grote nadelige financiële implicaties met zich kan brengen.
Ingevolge de discontinue uitvoering van een deelcontract in het kader
van het raamcontract Haven van Zeebrugge, werd het Vlaams Gewest, na een gerechtelijke procedure van meer dan tien jaar, veroordeeld tot een bedrag van ongeveer 36,6 miljoen EUR (1,48 miljard
BEF). De enorme inflatie van het initieel gevorderde schadevergoedingsbedrag is voortgevloeid uit de lange duur van de procedure in
eerste aanleg en de daaruit voortvloeiende enorme omvang van de
gekapitaliseerde interesten. Bovendien stelde de GECOLIN vast dat
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de advocaat van het Vlaams Gewest, ondanks verscheidene aanmaningen, vier maanden heeft gewacht om een verzoekschrift tot hoger
beroep in te dienen.
Deze indiening was nochtans onontbeerlijk om in deze financieel belangrijke zaak de oplopende interesten door kantonnement te stoppen. Het Gewest heeft de advocaat dan ook van de zaak ontlast.
Overigens heeft de trage procesgang voor de rechter er in het algemeen toe geleid dat het departement LIN naar conflictoplossende en
conflictvoorkomende alternatieven zocht. Het heeft onder meer de
geschillencommissie tot een bemiddelingscommissie omgevormd.
Ook arbitrage kan een valabel alternatief vormen. Inmiddels heeft het
Gewest een eerste belangrijk overheidsopdrachtengeschil aan arbitrage onderworpen.(87)

87

De minister heeft in zijn antwoord van 22 oktober 2003 meegedeeld dat
door de AWV werd opgemerkt dat het frequenter inschakelen van de
bemiddelingscommissie GECOVER en de arbitrageprocedure zouden
kunnen leiden tot snellere afhandelingen van schadedossiers, indien
daar na evaluatie toe wordt besloten.
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Aanbevelingen

•

Een degelijke en zorgvuldige voorbereiding en voorstudie van
een overheidsopdracht kunnen schadeclaims en schadevergoedingen voorkomen. Dit betekent inzonderheid een doorgedreven onderzoek van de grondmechanische kwaliteiten en
eigenschappen van de ondergrond, alsmede een milieutechnisch onderzoek.

•

De aanbestedende overheden moeten er nauwlettend op toezien dat zij tijdig in het bezit zijn van de vereiste bouwvergunningen en moeten de procedures voor vergunningsaanvragen
scrupuleus naleven.

•

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap dient initiatieven
te nemen voor een systematische inventarisering van de
schuldverplichtingen die voortvloeien uit betwiste vorderingen
en schadeclaims.

•

Om verwijlinteresten te voorkomen, moet de administratie ingediende schadeclaims zo snel mogelijk afhandelen en op regelmatige tijdstippen een regeling treffen voor al vaststaande en
ondubbelzinnig verschuldigde schadebedragen. Zo moet zij
veroordelende gerechtelijke uitspraken die in kracht van gewijsde zijn gegaan, zo vlug mogelijk uitvoeren.

•

De administratie dient de GECOLIN-aanbevelingen te volgen:
(1) in belangrijke dossiers een goed onderlegde advocaat aanstellen en hem behoorlijk vergoeden en, in het algemeen, de
aanstellingsstrategie herbekijken;
(2) het onbetwistbaar verschuldigd geachte bedrag zo snel mogelijk betalen om verwijlinteresten in te perken;
(3) de samenwerking tussen de ambtenaren van de betrokken
juridische en technische afdelingen en de advocaat optimaliseren;
(4) de activering van de gerechtelijke procedures nastreven.

•

De administratie moet de interesten van schadevergoedingen
correct becijferen. De vastleggingsdossiers die zij het Rekenhof
voorlegt moeten altijd een interestberekening bevatten.

•

Inzonderheid bij omvangrijke schadedossiers moeten de
aanbestedende overheden gebruik maken van de mogelijkheid
de gevorderde schadevergoedingsbedragen op hun
realiteitswaarde te toetsen middels een doorlichting van de
boekhouding van de schade-eisers door eigen of externe
boekhoudkundige experten. Forfaitaire
schadeberekeningsmethodes, die niet de werkelijke schade
vergoeden, moeten bij omvangrijke schadeclaims worden geweerd.
De vastleggingsdossiers moeten dermate volledig en onderbouwd zijn dat ze een degelijke controle door het Rekenhof
toestaan.

•
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•

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap dient consequenter na te gaan in hoeverre oude schadeclaims in aanmerking
komen om ze voor 50% ten laste te leggen van het VFLD. Zo
dit het geval is, dient het deze regeling resoluut toe te passen.

•

De schadevergoedingshandleiding moet zo vlug mogelijk ter
beschikking staan van de ambtenaren die met schadeclaims en
schadevergoedingsdossiers worden geconfronteerd.

•

Mochten de bemiddelingscommissie GECOVER en de arbitrageprocedure na evaluatie valabele alternatieven blijken te zijn
voor de procesgang voor de overheidsrechter, dan moet de
aanwending ervan worden gestimuleerd.

In zijn reactie van 22 oktober 2003 op het auditrapport, heeft de minister geconcludeerd dat er door de betrokken administraties nauwgezet zal worden op toegezien dat de aanbevelingen van het Rekenhof in de dagelijkse praktijk effectief zullen worden opgevolgd.

Schadedossiers Vlaams Infrastructuurfonds - Rekenhof, november 2003

43

Stuk 37-D (2003-2004) – Nr. 1

Bijlage 1 Laattijdig betaalde gerechtelijke
veroordelingen
vastl.

datum
Vermoede- betaling
einduitspraak lijke betaal- in dagen
88
datum( )

vastgelegd
(in BEF)

In totaal betaalde
interesten (in BEF
en % t.o.v. totale
schadebedrag)

omschrijving

00162

01/12/1999

29/02/00

90

888.909

432.947

00294

17/11/1999

31/03/00

135

451.107

1.236.108

36% schade door opstuivend zand uit ophoging n.a.v. aanlag A12

00488

25/02/2000

15/06/00

111

61.966.317

39.193.758

64% rendementsverlies ingevolge een onrechtmatige beslissing van het bestuur

00508

22/02/2000

30/06/00

129

19.189.814

6.650.237

36% vergoeding ingevolge beslag op goederen voor aanleg N42

00566

10/04/2000

31/07/00

112

1.494.997

452.780

37% schade aan woning door instromend
water ingevolge slecht onderhouden
afvoergracht van N80

00591

14/03/2000

10/08/00

149

1.237.674

174.082

15% onrechtmatige miskenning van OPposten

00778

10/04/2000

30/11/00

234

103.417

20.929

20% schade aan woning ingevolge wegenwerken

00842

07/03/2000

30/11/00

268

77.668

12.826

35% schade aan handelswoning ingevolge
wegenwerken in 1993

00966

06/09/2000

31/12/00

116

208.031

60.129

36% gekapitaliseerde interest ingevolge laattijdige betaling van facturen

10077

17/10/2000

08/02/01

114

1.154.424

387.497

45% scheuren in muur ingevolge gebrekkige
stabiliteitsstudie

10331

29/09/2000

10/04/01

193

2.007.759

389.481

19% betwistingen n.a.v. faillissement van
aannemer

10332

29/09/2000

10/04/01

193

985.948

280.509

28% betwistingen n.a.v. faillissement van
aannemer

10342

03/10/2000

31/03/01

179

256.590

95.628

44% gebrek in de loyale uitvoering van een
overeenkomst

10409

06/03/2000

30/04/01

420

763.032

888.946

27% schade woning ingevolge wegenwerken (verkeersdrempel)

10558

28/11/2000

04/06/01

188

13.933.245

11.215.009

10804

24/04/2001

15/08/01

113

22.808.414

2.347.609

00062

08/02/1999

20/01/00

346

408.022

134.438

36% omvangrijke reeks schadegevallen
n.a.v. plaatselijk uitgevoerde wegeniswerken (N28 te Gooik)

00276

25/11/1999

07/04/00

134

4.195.811

1.496.616

37% schade uit overstroming wegens 'stop'
in de koker van een overwelving

00277

15/09/1999

15/03/00

182

311.322

127.994

32%

00353

20/01/2000

25/04/00

96

397.505

119.659

32% schade uit auto-ongeval ingevolge een
grote plas water op het wegdek

00459

10/01/2000

19/05/00

130

5.663.487

501.011

10% dodelijk ongeval ingevolge gebrekkige
lierinstallatie

88

53% verrekenigen die leiden tot prijsvermindering op geheel aanneming

80% toerekening van betaling / bepaling interestvoet
10% geschil inzake interesten

-

Datum waarop de betaling wordt voorzien en derhalve tot wanneer de
interesten zijn berekend in het vastleggingsdossier.
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00460

10/01/2000

19/05/00

130

59.453

16.591

35% dodelijk ongeval ingevolge gebrekkige
lierinstallatie

00558

30/06/1999

31/03/00

275

4.577.068

1.075.063

21% verkeersongeval

00679

28/04/1999

18/08/00

478

10.479.252

4.259.363

41% verkeersongeval

00687

11/05/2000

01/09/00

113

417.605

138.112

35% verkeersongeval

00740

06/12/1999

03/10/00

302

327.537

117.604

37% verkeersongeval ingevolge nietfunctioneren verkeerslichten

09930

28/04/1999

18/08/00

478

13.745.959

5.763.579

42% verkeersongeval

00827

14/01/2000

09/11/00

300

190.027

70.189

40% verkeersongeval

00933

04/09/2000

07/12/00

94

2.026.080

1.066.075

60% schade aan woning ingevolge verbreding Albertkanaal

10052

11/10/2000

30/01/01

111

688.572

276.021

10098

19/09/2000

01/02/01

135

2.246.962

1.043.644

10227

27/10/2000

01/03/01

125

8.783.838

2.103.626

24% derving huurinkomsten handelspanden

10263

19/09/2000

08/03/01

170

71.782

35.782

50% rechtzetting verkeerd bedrag in vonnis
(cfr. nr. 10098)

10282

28/11/2000

14/03/01

106

294.075

58.601

21% verkeersongeval ingevolge waterplas
op het wegdek

10341

09/10/1998

30/11/00

783

3.393.149

1.113.060

10463

09/02/2001

16/05/01

96

1.213.124

328.085

28% verkeersongeval ingevolge waterplas
op het wegdek

10465

09/02/2001

16/05/01

96

387.736

100.039

28% verkeersongeval ingevolge waterplas
op het wegdek

10468

21/11/00

16/05/01

176

337.767

95.999

10735

27/02/01

31/07/01

154

562.886

160.544

29% botsing van vrachtwagen tegen onderstel brug

10736

04/10/00

31/07/01

300

436.589

109.480

27% verkeersongeval ingevolge ijzeren staaf
die uit het wegdek stak

15107

12/12/2000

13/03/01

91

382.445

88.007

24% beschadiging binnenschip ingevolge
touw met fender in het water

15290

20/03/2001

31/07/01

133

377.275

74.129

23% schade aan binnenschip ingevolge een
onbekend voorwerp in het water

15291

16/01/2001

31/07/01

196

867.084

206.325

26% schade aan binnenschip ingevolge een
op de bodem van een sluis liggende
paal

15296

29/03/2001

31/07/01

124

424.976

99.988

26% schade aan binnenschip ingevolge een
houten balk in een sluis

15298

27/03/2001

31/07/01

126

3.902.263

92.045

2% schade aan woning ingevolge onaangepaste kaaimuur

15299

27/03/2001

31/07/01

126

917.217

220.273

24% schade aan woning ingevolge onaangepaste kaaimuur

15329

08/12/2000

08/08/01

243

2.514.157

478.113

17% ongeval ingevolge laaghangende
hoogspanningskabels

03544

26/01/1998

14/12/01

42% ereloon en kosten advocaat

1.418

1.051.597

805.089

Totaal

199.179.968
4.937.542€

86.213.619
2.137.180€

45% geluidshinder van noodbrug
48% minderwaarde

34% verkeersongeval

29% verkeersongeval met moto

43%
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Bijlage 2 Dossiers deels ten laste van het VFLD
Vastl. nr.

Datum feiten

Omschrijving Feiten

Vastgelegd
(in BEF)

05009

12/04/85

schade ingevolge overstroming, na dijkbreuk, te Stekene

4.756.497

05050

02/04/85

herziening aannemingsprijs ingevolge onvoorziene omstandigheden

4.439.604

00162

05/02/88

verrekeningen die leiden tot prijsvermindering op het geheel
van de aanneming

888.909

00278

26/09/88

betwisting over vonnis van 26/9/88

05155

14/12/83

fout van de overheid bij het toekennen van de opdracht

5.314.746
4.303.690

661.932

05157

12/04/85

schade ingevolge overstroming, na dijkbreuk, te Stekene

00392/393

01/07/82

beschadiging drainagesysteem ingevolge wegenwerken

05189

16/09/75

stillig omwille van laattijdige verplaatsing van een waterleiding

00444

07/02/84

verkeersongeval

00445

07/02/84

verkeersongeval

00488

11/02/85

rendementsverlies ingevolge een onrechtmatige beslissing
van het bestuur

62.057.111

00508

31/12/82

vergoeding ingevolge beslag op goederen voor aanleg N42

19.189.814

868.256
38.420.563
1.365.971
199.911

05301

12/10/88

rendementsverlies ingevolge fout van het bestuur

4.998.292

00558

06/04/84

verkeersongeval

4.577.068

05332

01/04/88

schade aan woning ingevolge werken aan een dijk

00679

30/07/77

verkeersongeval

2.821.089

05415

12/10/88

schadevergoeding (van 10%) wegens niet-gunning aan
laagste regelmatige inschrijver

00763

17/06/74

onteigeningsvergoeding

00827

03/07/84

00933

1980

10.479.252
103.522.199
2.862.105

verkeersongeval

190.027

schade aan woning ingevolge verbreding Albertkanaal

2.026.080

05529

24/06/81

wijziging uitvoeringsvoorwaarden

10052

14/08/87

geluidshinder van noodbrug

67.340.786

10098

15/03/88

vergoeding voor minderwaarde

2.246.962

10077

19/09/81

scheuren in muur ingevolge gebrekkige stabiliteitstudie

1.154.424

688.572

10341

24/04/86

verkeersongeval

3.293.149

15184

Jaren ‘70

schadevergoeding wegens verbreking van opdracht - fiscale schade

7.216.459

10558

05/04/88

toerekening van betaling / bepaling intrestvoet

15298

13/08/86

schade aan woning ingevolge onaangepaste kaaimuur

3.902.263

15299

13/08/86

schade aan woning ingevolge onaangepaste kaaimuur

917.217

15329

16/10/88

ongeval ingevolge laaghangende hoogspanningskabels

13.936.995

Totaal:

2.514.157
377.154.100
89

( )

89

9.349.405,92 EUR.
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Bijlage 3 Dadingen 2000 en 2001 per afdeling
Deze bijlage bevat een overzicht, per afdeling, van de in 2000 en
2001 ten laste van de begroting van het VIF vastgelegde dadingen,
voor een totaal bedrag van 15.779.548,29 EUR (636.545.400 BEF).
Dadingen van minder dan 25.000 EUR (1.000.000 BEF) werden buiten beschouwing gelaten.
1

Administratie Wegen en Verkeer

Afdeling Wegen Oost-Vlaanderen
Vastlegging

datum

00/00108

29-08-00

Vastgelegd
(in BEF)
6.492.582

00/05002

12-01-00

2.021.149

01/10369

12-04-01

1.189.123

01/10244
01/10244
(verhoging)
TOTAAL

02-03-01
13-03-01

78.706.574
662.573

Aanneming en besteknummer

Art. AAV

R4. Grote ring rond Gent. Westelijke oever:
vak gelegen tussen N458 – N49 op het
grondgebied Evergem. Aanleg van tweede
baanvak. Bestek nr. B97D76
Instorting Scheldebrug langsheen de Rijksweg 438 te Melle.
A14/E17 Gent-Antwerpen. Wegwerken van
spoorvorming tussen Zwijnaarde en Kruibeke. Bestek nr. B98D66.
R2 – Toegangswegen tot de Liefkenshoektunnel. Bestek B 88 G 45

15, § 5

16, § 1
16, § 1
42, § 4

89.072.001

Afdeling Wegen Vlaams-Brabant
Vastlegging

datum

01/1000.3121 10-12-01

00/00203
90
94/53619( )
TOTAAL

90

28-02-00

Vastgelegd
(in BEF)
21.396.089

16.664.487
7.466.717

Aanneming en besteknummer

Art. AAV

R26 Ring om Diest. Vak Leuvense PoortHasseltse Poort. N2. Wegmodernisering en
rotondes. Collector Ring om Diest Bestek
KN98D3.

art. 15,
tweede lid
Overheidsopdrachtenwet
15, § 5

R0 – Welriekende dreef. Herinrichting
kruispunt en bouwen voetgangers- en
fietstunnel. Bestek nr. KN 94 C 33

45.527.293

Het totaal bedrag van de dading is 24.131.204 BEF. Een bedrag van
7.466.717 BEF was nog beschikbaar op vastlegging 94/53.619.
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Afdeling Wegen Antwerpen
Vastlegging

datum

00/00301

05-04-00

Vastgelegd
(in BEF)
4.840.309

TOTAAL

Aanneming en besteknummer

Art. AAV

R1 Ring rond Antwerpen. Verbreding en
verlenging in- en uitritten Craeybeckxtunnel
R1 richting Noord. Bestek nr. C/95.D48

28, § 1

4.840.309

Afdeling Wegen West-Vlaanderen
Vastlegging

datum

00/00606
TOTAAL

25-07-00

2

Vastgelegd
(in BEF)
2.805.560
2.805.560

Aanneming en besteknummer

Art. AAV

N 382 te Waregem. Bestek nr. A96C77

16, § 1

Administratie Waterwegen en Zeewezen

Afdeling Zeeschelde
Vastlegging

datum

00/05657

21-12-00

Vastgelegd
(in BEF)
11.542.248

01/15361

07-09-01

32.621.786

01/15362

07-09-01

45.021.810

10003764

19-12-01

165.270.720

10003252

05-12-01

136.000.000

TOTAAL

Aanneming en besteknummer

Art. AAV

Zeeschelde. L.O. Dijkversterkingen te
Hamme Moerzeke langsheen de Blankaart
en de Gespoelde Put. Bestek nr. C4/96 D
44.
Haven van Antwerpen – Waaslandhaven.
Bouw van het containergetijdedok Deurganckdok te Doel. Deel II. Bestek nr.
16EI/8657a
Haven van Antwerpen – Waaslandhaven.
Bouw van het containergetijdedok Deurganckdok te Doel. Deel I. Bestek nr.
B4/8525a
Haven van Antwerpen – Waaslandhaven.
Bouw van het containergetijdedok Deurganckdok te Doel. Deel I en Deel II
Haven van Antwerpen – Waaslandhaven.
Bouw van het containergetijdedok Deurganckdok te Doel. Deel I en Deel II

15, § 5

Aanneming en besteknummer

Art. AAV

15, § 5
16, § 1
15, § 5
16, § 1
15, § 5
16, § 1
15, § 5
16, § 1

390.456.564

Afdeling Bovenschelde
Vastlegging

datum

00/05314

26-06-00

Vastgelegd
(in BEF)
72.037.170

01/15270

10-07-01

2.945.899

TOTAAL

Leie – Doortocht Kortrijk. Modernisering op 16, § 1
1350 ton. Bestek nr. W. 1153
16, § 2
Bouw van een nieuwe stuwsluis te Menen – 15, § 5
Tweede gedeelte – Metalen onderdelen.
Bestek A4/87 B 47

74.983.069
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Afdeling Maas en Albertkanaal
Vastlegging

datum

00/05649

20-12-00

TOTAAL

Vastgelegd
(in BEF)
1.829.593

Aanneming en besteknummer

Art. AAV

Albertkanaal : stabiliseren van het middensas van het sluizen-complex te Olen.
Bestek nr. D3/95 B 92

16, § 2

Aanneming en besteknummer

Art. AAV

1.829.593

NV Zeekanaal
Vastlegging

datum

00/05392

10-08-00

00/5370

91

TOTAAL

91

04-08-00

Vastgelegd
(in BEF)
12.418.606
2.529.180
12.083.225

Kanaal naar Charleroi te Halle. Herbouwen
15, § 5
van de Waterloobrug. Bestek nr. 797
Kanaal van Charleroi naar Brussel. Sint- 1794 B.W.
Pietersleeuw – Bouwen van kaaimuur ter en
hoogte van Vlabraver. Bestek nr. 863
15, § 5

27.031.011

Deze vastlegging heeft betrekking op dading nr. 2 (vergoeding voor het
verbreken van de overheidsopdracht). Dading nr. 1, betrekking hebbende op de vergoeding voor het stilleggen van de werken en het afvoeren van materieel, bedraagt 12.083.225 BEF en werd in 2002 vastgelegd.
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Bijlage 4 Antwoord van de Minister van Openbare
Werken

Betreft : Hofbrief van het Rekenhof, ref. N 12-1.899.364 B1 van 17
juni 2003.
Audit van schadedossiers ten laste van het Vlaams Infrastructuurfonds
Mijnheer de Voorzitter,
Met uw schrijven van 17 juni 2003 bood u mijn administratie de
mogelijkheid om bijkomende opmerkingen te formuleren hij de
conclusies en aanbevelingen zo die in het auditrapport van het
Rekenhof inzake de schadedossiers ten laste van het Vlaams
Infrastructuurfonds beschreven werden.
Niettegenstaande de vaststelling dat het Rekenhof in ruime mate rekening heeft gehouden met de diverse eerder overgemaakte opmerkingen bij het ontwerpverslag aangaande deze materie, zou ik graag
nog enige beschouwingen willen meegeven bij enkele passages in
het verslag dat op 17 juni 2003 goedgekeurd werd.
1. Het Rekenhof somt in haar verslag (p. 16 e.v.) vijf gevallen op
waarin het had vastgesteld dat het bestuur niet vooraf had gezorgd
voor de vereiste bouwvergunningen. Onder het vierde punt wordt het
dossier van de moderniseringswerkzaamheden aan de Leie besproken. In een brief d.d. 02/02/2003 (ref. 0.1.l-16EA-U-03-0386) heeft
AWZ er reeds op gewezen dat het aangegeven dadingsbedrag van
1,8 miljoen EUR niet correct is. De dading betrof een bedrag van
1.690.807,44 EUR. Het bedrag dat in het verslag wordt weergegeven,
betreft het bedrag van de dading vermeerderd met de intresten die in
eerste instantie dienden betaald te worden, zijnde 3.830.167 BEF.
Wegens de overschrijding van de bedongen renteloze termijn van 3
maanden voor betaling diende evenwel nog een extra intrestvergoeding te worden betaald van 418.585 BEF.
2. Het dossier ‘Bouwen van een kaaimuur kanaal Charleroi-Brussel
ter hoogte van de cbva Vlabraver te Drogenbos’ . Het laatst geciteerde dossier hoort naar de mening van AWZ niet thuis in de lijst van de
gevallen waarin het bestuur niet vooraf gezorgd zou hebben voor de
vereiste bouwvergunningen. Zoals reeds in het antwoord van de administratie werd aangehaald, dringt een nuancering zich hier
op. Binnen de termijn van geldigheid van de bouwvergunning werden
immers reeds enkele voorbereidende werken uitgevoerd. Niettemin
beschouwde de rechtbank de bouwvergunning als vervallen.
3. Onder de rubriek “Onzorgvuldige voorbereiding van de aanneming”
wordt op pagina 19-20 het dossier van de dijkversterking te Hamme
aangehaald. In deze zaak was een gebruikstoelating van de OVAM
vereist. Deze toelating werd volgens het verslag slechts aangevraagd
na de aanvang van de werkzaamheden. Dit is op zich wel juist, doch
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men dient in ogenschouw te nemen dat ten tijde van de betekening
van de opdracht de relevante wetgeving nog niet in voege was. Vandaar de late aanvraag. Deze feitenconstellatie noopt tot de conclusie
dat de ontsporing van dit dossier niet te wijten was aan onzorgvuldige
voorbereiding, doch veeleer aan een verandering in de wetgeving.
4. Het Rekenhof waarschuwt in haar verslag op pagina 26 en in de
conclusies voor de “niet gecorrigeerde” aanwending van de component S (offertebedrag) bij de berekening van algemene zetel- of administratiekosten in het ontwerp van schadevergoedingshandleiding.
Het gebruik van de term “niet gecorrigeerd” impliceert dat de berekeningswijze foutief werd weergegeven in het ontwerp. Het gaat hier
echter om een verschil in benadering tussen het Rekenhof en de administratie over de correcte aanwending van deze formule.
5. AWZ meldt dat de acties die reeds in 2002 werden gestart met
betrekking tot risicodossiers en projectmanagement worden voortgezet. Binnen de context van dit laatste project werd ondertussen een
dienstorder AWZ 03/002 uitgevaardigd. Deze dienstorder beoogt de
planmatige aanpak van projecten te garanderen, waarbij door een
correct doorlopen van de conceptfase latere problemen worden voorkomen.
De handleiding voor de behandeling van schadevergoedingen zal
bovendien in de toekomst een erg nuttig instrument zijn.
6. Door AWV wordt opgemerkt dat het frequenter inschakelen van de
bemiddelingscommissie GECOVER en de arbitrageprocedure - indien daar na evaluatie toe wordt besloten, kunnen leiden tot snellere
afhandelingen.
Ik hoop dat ik u met voorgaande bemerkingen meer duidelijkheid heb
verschaft bij bepaalde punten van het auditrapport. Door de betrokken administraties zal er inmiddels nauwgezet op toegezien worden
dat de aanbevelingen in de dagelijkse praktijk effectief zullen opgevolgd worden.
Met bijzondere hoogachting,
Gilbert Bossuyt
Vlaams Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie
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