BIJAKTE nr. … (of ADDENDUM nr. …)

bij (gegevens van het dossier: opdrachtomschrijving, bestek, datum offerte,
datum toewijzing…)
Tussen
Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar regering in de persoon van
mevrouw Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
OF
Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in
de persoon van de heer ir. Filip Boelaert, secretaris-generaal van het
departement Mobiliteit en Openbare Werken
OF
Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in
de persoon van de heer ir. Tom Roelants, administrateur-generaal van het
intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wegen en
Verkeer
OF
Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in
de persoon van mevrouw ir. Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van
het
intern
verzelfstandigd
agentschap
zonder
rechtspersoonlijkheid
Maritieme Dienstverlening en Kust
OF
Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie in
de persoon van de heer/mevrouw …………, afdelingshoofd van …………
OF
(Voor entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid, vermeldt de naam,
vervolgens de rechtsvorm (bv. extern verzelfstandigd agentschap van publiek
recht, vzw, Eigen Vermogen,…), en tenslotte ‘vertegenwoordigd door’ met de
naam van het orgaan of de naam en titel van de persoon)
hierna genoemd ‘het bestuur’,
en
(naam en adres opdrachtnemer), vertegenwoordigd door (persoon of personen
die volgens de statuten gemachtigd zijn om de opdrachtnemer geldig te
verbinden),
hierna genoemd ‘de opdrachtnemer’;

www.vlaanderen.be

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;1
OF
Gelet op de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten van 15 juni 2006;2
OF
Gelet op de wet van 23 december 1993 betreffende overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;3
Gelet op artikel 2, 21° en 38/2 van het koninklijk besluit van 14 januari
2013
tot
bepaling
van
de
algemene
uitvoeringsregels
van
de
4
overheidsopdrachten;
OF
Gelet op artikel 38/2 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;5
Gelet op artikel 46, 57 en 8 van het koninklijk besluit van 26 september
1996
tot
bepaling
van
de
algemene
uitvoeringsregels
van
de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;8
Overwegende dat de COVID-19-pandemie, de directe en indirecte gevolgen
hiervan en de maatregelen van de federale overheid tot inperking van deze
pandemie
een
aanzienlijke
impact
hebben
op
de
uitvoering
van
overheidsopdrachten;
Overwegende dat de aanbestedende overheid de COVID-19-pandemie en de impact
die deze zou hebben op de uitvoering van de opdracht niet kon voorzien bij
de bekendmaking van de opdrachtdocumenten;
Overwegende dat de coronamaatregelen, in het bijzonder de maatregelen van
social distancing, tot gevolg hebben dat de opdrachtnemer individueel
vervoer van zijn werknemers naar de werf moet organiseren i.p.v. het
collectief vervoer dat voorzien was bij de indiening van zijn offerte;9
Overwegende
dat
ingevolge
de
coronamaatregelen
bijkomende
beschermingsmiddelen in het veiligheids- en gezondheidsplan of het
coördinatiedagboek werden voorzien, zoals het dragen van mondmaskers, het
gebruik van handschoenen, het voorzien van ontsmettende handgels en het
Voor opdrachten met een aankondiging of uitnodiging om een offerte in te dienen vanaf 30 juni 2017.
Voor opdrachten met een aankondiging of uitnodiging om een offerte in te dienen vanaf 1 juli 2013 tot en met 29 juni
2017.
3 Voor opdrachten met een aankondiging of uitnodiging om een offerte in te dienen voor 1 juli 2013.
4 Voor opdrachten met een aankondiging of uitnodiging om een offerte in te dienen vanaf 1 juli 2013.
5 Voor opdrachten met een aankondiging of uitnodiging om een offerte in te dienen voor 1 juli 2013.
6 Schrappen indien de betalingsregeling niet gewijzigd wordt.
7 Schrappen indien geen voorschotten toegekend worden.
8 Voor opdrachten met een aankondiging of uitnodiging om een offerte in te dienen voor 1 juli 2013.
9 Schrappen indien niet van toepassing.
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voorzien van plexiglas of vergelijkbare beschuttingsmiddelen,
verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan;10

om

de

Overwegende dat dit tot bijkomende kosten leidt voor de opdrachtnemer;
Overwegende dat de minister van Mobiliteit en Openbare Werken in het
Memorandum Wegen- en Waterbouw overeenkwam om tussen te komen in de
meerkost van de bouwondernemingen van het woon-werkverkeer;
Overwegende dat de wijziging geen wezenlijk karakter heeft;
wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1 – Vergoeding woon-werkverkeer11
§1. Na de ondertekening van deze overeenkomst kan de opdrachtnemer
aanspraak maken op een vergoeding van het bestuur als tussenkomst in de
kosten van het individueel woon-werkverkeer dat niet voorzien was bij de
indiening van de offerte. De vergoeding wordt toegekend vanaf 18 maart
2020.
Het bedrag van de vergoeding wordt berekend volgens onderstaande formule:
𝐼 = 0,3653€ Voor arbeiders die met de fiets naar de werf zouden komen, bedraagt dit 0,21€. × 2 × 𝑑 × 𝑛
met:
I =

de compensatie voor woon-werkverkeer (in euro per werkdag)

d =

de afstand tussen de dichtstbij gelegen exploitatiezetel van de
opdrachtnemer en de werf, via de snelste route

n =

het aantal werknemers dat overeenkomstig ‘Checkinatwork’ of het
dagboek van de werken aanwezig is op de werf (per werkdag)

De vergoeding wordt enkel toegekend voor de werknemers waarvoor er extra
individueel woon-werkverkeer georganiseerd wordt.
Op de vergoeding
toegepast.

is

BTW

verschuldigd,

maar

wordt

geen

prijsherziening

§2. De vergoeding, vermeld in paragraaf 1, wordt berekend en toegekend per
de vorderingsperiode, zoals voorzien in de opdrachtdocumenten. De
opdrachtnemer neemt de vergoeding mee op in de schuldvordering die hij
overeenkomstig de modaliteiten van de opdrachtdocumenten indient.
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Schrappen indien niet van toepassing.
Schrappen indien niet van toepassing
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De vergoeding, vermeld in paragraaf 1, kan gevorderd worden vanaf de
eerstvolgende schuldvordering na ondertekening van deze overeenkomst. De
vergoeding voor tussenkomst in het woon-werkverkeer sinds 18 maart 2020
wordt mee opgenomen in de eerstvolgende schuldvordering na ondertekening
van deze overeenkomst.
Bij de schuldvordering voegt de opdrachtnemer een dagelijks overzicht,
inclusief de nodige verantwoordingsstukken o.b.v. ‘Checkinatwork’ of het
dagboek van de werken, om het aantal werknemers dat aanwezig was op de werf
aan te tonen. Bij de eerst schuldvordering waarin de vergoeding, vermeld in
paragraaf 1, gevorderd wordt toont de opdrachtnemer bovendien aan dat het
individueel vervoer dat plaatsvond niet voorzien was bij de indiening van
de offerte.
§3. De vergoeding, vermeld in paragraaf 1, wordt toegekend zolang de
coronamaatregelen de organisatie van het collectief woon-werkverkeer
onmogelijk maken of tot op een nader te bepalen datum.
Artikel
2
–
Kosten
gezondheidsmiddelen12

bijkomende

persoonlijke

veiligheids-

en

§1. Het bestuur zal de opdrachtnemer integraal vergoeden voor de bijkomende
persoonlijke veiligheids- en gezondheidsmiddelen die na de indiening van de
offertes en sinds 18 maart 2020 in het veiligheids- en gezondheidsplan of
het coördinatiedagboek werden voorzien om de verspreiding van het COVID-19virus tegen te gaan.
De kosten voor bijkomende, persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals
mondmaskers,
handschoenen
handgels
en
plexiglas
of
vergelijkbare
beschuttingsmiddelen, worden integraal terugbetaald tegen kostprijs.
§2. De kosten voor de persoonlijke veiligheids- en gezondheidsmiddelen
worden berekend en toegekend per vorderingsperiode zoals voorzien in de
opdrachtdocumenten.
De
opdrachtnemer
neemt
deze
mee
op
in
de
schuldvordering.
De
opdrachtnemer
voegt
bij
de
verantwoordingsstukken om de werkelijke
beschermingsmiddelen aan te tonen.

schuldvordering
de
nodige
kostprijs van de bijkomende

§3.
De
kosten
voor
de
bijkomende
persoonlijke
veiligheidsen
gezondheidsmiddelen worden terugbetaald zolang de middelen voorzien worden
in het veiligheids- en gezondheidsplan of het coördinatiedagboek of zolang
deze ingevolge de coronamaatregelen vereist zijn voor de uitvoering van de
opdracht.
12

Schrappen indien niet van toepassing.
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Artikel 3 – Geraamde som
Aan de samenvattende opmeting/inventaris13 wordt een geraamde som-post,
zoals voorzien in dienstorder MOW/MIN/2018/03, toegevoegd. Deze post heeft
een bedrag van … .
De bedragen vermeld in artikel 1 en 2 worden op deze post aangerekend.
In afwijking van het dienstorder MOW/MIN/2018/03 bijzondere bestekposten
worden de bedragen niet verhoogd met een percentage voor algemene kosten en
winst.
Artikel 4 - Terugvordering
Als na de uitbetaling van de bedragen blijkt dat de vergoedingen geheel of
gedeeltelijk onterecht werden toegekend of de betaling uitgevoerd werd op
basis van valse of onjuiste verklaringen of verantwoordingsstukken, zal de
opdrachtnemer het onterecht toegekende bedrag terugbetalen aan het bestuur.
Op de terugbetaalde bedragen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling
een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig artikel 69 van het
koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
Artikel 5 – Aanvaarding regeling
De opdrachtnemer aanvaardt deze regeling als minnelijke schikking en tot
slot van alle rekeningen voor bovengenoemde wijzigingen aan de opdracht en
zal wat deze wijzigingen betreft geen verdere eisen stellen.
Opgemaakt in twee (of zoveel als er partijen zijn, bvb. bij een tijdelijke
handelsvennootschap geldt elke partner als een afzonderlijke partij)
exemplaren, één voor elke partij.
Brussel, (datum waarop de bijakte namens het Vlaamse Gewest/de entiteit met
rechtspersoonlijkheid ondertekend wordt)

Voor het Vlaamse Gewest/… (entiteit met
rechtspersoonlijkheid),

13

Schrappen wat niet past
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…
vertegenwoordiger(s)

van de opdrachtnemer

Vlaams
minister
van
Openbare
Werken/Secretarisgeneraal/Administrateur-generaal
/
…
(titel)
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