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Vertragings- en 
stilstandschade bij publieke en 
private opdrachten: de context 



Wat is ‘schade’?
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∎Verlies van een patrimoniaal of extrapatrimoniaal voordeel

∎Verschil tussen actuele toestand en hypothetische toestand zonder  
schadeverwekkende fout of gebeurtenis 



Wat is ‘schadevergoeding’?
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∎Herstel van evenwicht door slachtoffer terug te plaatsen in de toestand waarin het 
zich zou hebben bevonden indien de schadeverwekkende handeling zich niet had 
voorgedaan (adv gen Leurquin)

∎In natura of bij equivalent

∎In beginsel: gerechtigheid op volledige schadevergoeding die echt wordt geleden  
(vaste cassatierechtspraak)
∎Maar bij schadebedingen:  schadebedrag moet overeenkomen met de werkelijke schade die de 

opdrachtgever kan lijden, indien de opdracht vertraging oploopt

∎Maar afd. wetg. Raad van State nr. 53,933: ‘De vergoeding hoeft de schade niet volledig te herstellen 
maar kan worden gematigd door de inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en 
particulier belang’



Wat is ‘vertragings- en stilstandschade’?
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Schadeverwekkende

∎Vertraging

∎Tijdelijke stilstand

∎Definitieve stilstand (stopzetting)

bij  de uitvoering van een werk, levering of dienst



Oorzaak vertraging/stilstand
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∎Door eigen fout

∎Door fout bekende derde
∎Door fout van de opdrachtgever of één van de opdrachtgevers

∎Door fout van een opdrachtnemer of diens onderaannemer

∎Door fout van een nutsmaatschappij, een gebuur, een andere aannemer, enz. 

∎Door fout van een onbekende derde

∎Door overheidshandeling (bv. een coronamaatregel)

∎Foutloos (bv. een niet-foutieve handeling, een natuurramp, enz.)

Of een combinatie van meerdere oorzaken



Wie lijdt schade door de vertraging/stilstand?
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∎De opdrachtgever

∎De opdrachtnemer

∎De onderaannemer

∎De nevenaannemer

∎Derden

∎…



Grondslag van het (gebeurlijk) recht op 
schadevergoeding bij vertraging/stilstand
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∎Private opdrachten
∎Art. 1147 BW - contractueel

∎Contract! (bijzondere schadebepalingen)

∎Art. 1382 BW – extracontractueel

∎(Art. 544 BW)

∎Publieke opdrachten (overheidsopdrachten)
∎Idem, alsook

∎Artt. 54 , 56 & 70 AUR 

∎Bestek!

Niet automatisch recht op vertragings- of stilstandschade!



Welke schade bij vertraging/stilstand? 
Opdrachtnemer
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∎Algemene administratiekosten

∎Algemene en specifieke bouwplaatsonkosten

∎Verzwaring van de algemene kosten van de werf

∎Personeelskosten

∎Rendementsverlies en immobilisatie van materieel

∎Rendementsverlies op de planning

∎Kosten voortvloeiende uit het stopzetten en het hervatten van de werkzaamheden

∎Beredderingskosten

∎Bijkomende onderhoudskosten en/of uitzonderlijke instandhoudingskosten van 
reeds uitgevoerde prestaties



Welke schade bij vertraging/stilstand? 
Opdrachtnemer
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∎Gerechtvaardigde eisen van onderaannemers en/of leveranciers wier contract werd 
verbroken of waarvan de prestaties werden opgeschort 

∎Andere schadeclaims van derden

∎Meerkosten wegens langer uitstaande borgsom

∎Stijging van lonen en materiaalprijzen

∎Financiële lasten of bankinteresten

∎Opportuniteitsverlies (bv. winst uit mislopen contract)?

∎Immateriële schade?

∎Muntontwaarding?

∎Enz.



Welke schade bij vertraging/stilstand? 
Opdrachtgever
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∎Verlies aan gebruiks- en exploitatiemogelijkheden

∎Onvoorziene gebruiks- en exploitatiekosten 

∎Meerkosten bij vervangingsuitvoering

∎Gerechtsvaardigde schadeclaims van derden (bv. nevenaannemers of buren) 

∎…



Extra’s

11

∎Interesten
∎Wettelijk

∎Conventioneel

∎Kapitalisatie

∎Studiekosten schade-eis

∎Invorderings- en gerechtskosten

∎Herziening?



Voorwaarden om schadevergoeding te bekomen
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∎Bewezen schadeaanspraak
∎Bewijs fout & causaal verband en/of bewijs beantwoorden wettelijke voorwaarden voor 

schadegerechtigdheid

∎Bewijs schadecomponenten en/of bewijs beantwoorden aan contractuele voorwaarden (bv. 
schadebeding)

∎Toegelaten schadeaanspraak
∎Niet strijdig met openbare orde of goede zeden (bv. zonder vergunning bouwen)

∎Niet verboden door contract of wetgeving

∎Tijdige en vormelijk correct gestelde aanspraak
∎Verjaringstermijnen

∎Meldingsplichten, enz. 



Rechten & verplichtingen van de schadelijder
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∎Rechten

∎Recht op schadevergoeding

∎Recht op ‘verbreking’ opdracht?
∎Private opdrachten (ja, maar…)

∎Publieke opdrachten (verschillende situatie of opdrachtgever dan wel opdrachtnemer 
schadelijder is)

∎Wat bij onvoorziene omstandigheden?

∎Private contracten: in beginsel niet

∎Publieke contracten: in beginsel wél



Rechten & verplichtingen van de schadelijder
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∎Verplichtingen

∎Schadebeperkende plicht

∎Schadeclaim vormelijk juist instellen

∎Schadeclaim tijdig stellen

∎Schadeclaim bewijzen

∎Loyaal meewerken aan de bewijsvoering

∎ In regel: expertise prefinancieren



Rechten & verplichtingen van de schadelijder
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∎Géén recht op

∎vergoeding van zelf veroorzaakte schade (kwade trouw)

∎fictieve schadeaanspraken

∎dubbele schadeaanspraken

∎Bij meerdere schadedragers gesteld

∎Bij schadedrager + verzekeraar

∎Bij schadedrager + overheid

∎overdreven schadeaanspraken



Rechten & verplichtingen van de schadedrager
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∎Verplichtingen
∎Schadebeperkende plicht

∎Loyaal meewerken aan de bewijsvoering

∎Schadevergoeding betalen

∎Rechten
∎Recht op betwisting van de schadeaanspraak

∎Ontvankelijkheid schadeaanspraak

∎Gegrondheid schadeaanspraak

∎Bewijs/realiteit/hoegrootheid schadeaanspraak

∎Recht op matiging?



Wie begroot de schade?
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∎Schadelijder in eerste instantie zelf

∎Schadelijder en schadeverantwoordelijke in gemeen overleg
∎Op voorhand (=schadebedingen)

∎Achteraf (=dading)

∎Derdenbeslisser

∎Deskundige

∎Rechter of arbiter (of overheidsinstantie)



Hoe schade te begroten?
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∎Concreet
∎Facturen

∎Boekhouding

∎Dagboek der werken, …

∎Formulair
∎Formule in wet 

∎Formule in contract/bestek (schadebeding)

∎Formule in rechtsleer/rechtspraak (Flamme, Markowicz, enz.)

∎Forfaitair (billijkheid)
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Enkele bijzondere vraagstukken

∎Equivalentieleer

∎Verliesvaneenkansleer

∎Overmacht/noodtoestand

∎Imprevisieleer 

∎Exoneratiebedingen

∎Impact faillissement, vereffening, ….



Besluit
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∎Schadevergoedingscontext is voor publieke & private opdrachten grotendeels gelijk

∎Maar groter onevenwicht  tussen partijen bij publieke opdrachten
∎Aanbesteder kan meer ‘schadebedingen’ invoeren in bestek dan meeste opdrachtgevers in 

een gewoon contract

∎Heeft aanbesteder daarom extra rechten?

∎Schadevergoeding bij onvoorziene omstandigheden

∎ (Herzieningsrecht)

∎Schadeberekening vertraging/stilstand zou identiek moeten zijn
∎Mag herziening + schadeformules algemene administratiekosten lijken (te) weinig hun weg 

hebben gevonden naar gewone aannemingsovereenkomsten
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