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Artikel 1 – Voorwerp 
1.1. De onderaannemer verbindt zich er toe in opdracht van de aannemer, N.V. Hoogmartens 

Wegenbouw (hierna genoemd ‘Hoogmartens’),de posten in de beschrijvende opmetingsstaat in 

bijlage uit te voeren aan de vermelde eenheidsprijzen en die deel uitmaken van de opdracht. 

1.2. De opdracht omvat alle werken beschreven in de hierna vermelde documenten, en alle 

daartoe vereiste diensten, leveringen en prestaties. 

1.3. De  onderaannemer verklaart uitdrukkelijk de technische en financiële bekwaamheden te 

bezitten om de volledige opdracht naar behoren, tijdig en conform de hierna vermelde documenten 

uit te voeren en bevestigt volledig op de hoogte te zijn van de omvang en moeilijkheidsgraad van de 

uit te voeren werken, alsmede vertrouwd te zijn met de specifieke omgevingsomstandigheden van 

de werf.  

Artikel 2 – Toepasselijke documenten  

1) Algemene voorwaarden voor onderaanneming 

2) Standaardbestek van toepassingvan toepassing 

3) Uittreksel van het bijzonder lastenboek 

4) Beschrijvende opmetingsstaat met posten 

5) Plannen 

6) Planning 

7) ... 

2.1. De onderaannemer heeft kennis genomen van deze documenten en heeft ze zich volledig 

eigen gemaakt en aanvaard door de aanvaarding van de opdracht.  

2.2. Alle clausules uit elk document maken integraal deel uit van het contract tussen de 

aannemer en de onderaannemer.  Deze documenten vullen elkaar aan en moeten in functie van 

elkaar begrepen worden. In geval van tegenstrijdigheid krijgen de bepalingen van de documenten de 

voorrang in de hierboven vermelde volgorde, dan wel wat is overeengekomen tussen opdrachtgever 

en Hoogmartens.  

 

2.3. Door de aanvaarding van de opdracht erkent de onderaannemer de algemene 

aannemingsvoorwaarden van Hoogmartens en de andere toepasselijke documenten te kennen en te 

aanvaarden, met uitsluiting van de eigen algemene en bijzondere voorwaarden van de 

onderaannemer zelf. De algemene of bijzondere voorwaarden van de onderaannemer zijn in geen 

geval toepasselijk.  

2.4. Wijzigingen, aanvullingen of preciseringen van enig contractueel document primeren op de 

initiële versie van dit contract. Latere wijzigingen, aanvullingen of preciseringen primeren op eerdere 

wijzigingen en verduidelijkingen.  
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2.5. Wanneer van de contractdocumenten zowel een digitale als een analoge, papieren versie 

bestaat, zal in geval van tegenstrijdigheid tussen beide versies de analoge, papieren versie primeren.  

2.6. Wanneer de kwaliteit van het aangebodene in de offerte van de onderaannemer de in het 

lastenboek of de plannen voorgeschreven kwaliteit overstijgt, zal de offerte van de onderaannemer 

in die mate voorrang hebben op de contractdocumenten. 

2.7. Ingeval van tegenstrijdigheden in eenzelfde contractdocument zullen geschreven teksten in 

de eerste plaats voorrang hebben op tekeningen, plannen, illustraties of andere niet-geschreven 

voorstellingen.  

2.8. Tevens ingeval van tegenstrijdigheid in eenzelfde contractdocument, zullen vervolgens de 

bepalingen die de beste kwaliteit voorzien, voorrang hebben op de andere bepalingen. Indien op 

basis van de kwaliteit volgens deze regel geen prioriteit kan worden bepaald, zal Hoogmartens de 

opdrachtgever verzoeken om de tegenstrijdigheid te beslechten. Deze beslissing geldt ook ten 

aanzien van de onderaannemer.  

2.9. Onder geen beding mag een restrictieve interpretatie van de verplichtingen van de 

onderaannemer prevaleren.  

2.10. De aan dit onderaannemingscontract voorafgaande briefwisseling of uitwisseling van 

documenten binden de partijen niet, en is niet dienend ter interpretatie van deze overeenkomst. 

Artikel 3 - Prijs 

3.1. De in deze overeenkomst beschreven opdracht zal worden uitgevoerd aan de prijzen zoals 

vermeld in art. 2.2 in bijlage. 

De prijs omvat derhalve alle prestaties, zowel hoofdzakelijke als bijkomende, blijvende, tijdelijke of 

voorlopige werken (met inbegrip van materialen, leveringen, studies en tekeningen, alle documenten 

en staalnames, proeven, indienststellingen, veiligheidsplan, risicoanalyses, retributies enz.) die 

noodzakelijk of nuttig zijn voor de perfecte uitvoering van de opdracht. De onderaannemer heeft 

geen enkel recht op aanpassing van zijn prijzen, ook niet ten gevolge van afwijkingen van de 

hoeveelheden tegenover de voorziene hoeveelheden.  

3.2. Voor de posten met vermoedelijke hoeveelheden opgegeven, wordt een berekening 

opgesteld aan de hand van de op de bijgevoegde prijslijst vermelde eenheidsprijzen.  De gebruikte 

eenheidsprijzen zijn vast en onveranderlijk voor de volledige duur van de werken aan de opdracht.  

3.3. De forfaitaire prijs evenals de eenheidsprijzen toepast voor de vermoedelijke hoeveelheden zijn 

vast en onveranderlijk. Er geldt geen prijsherziening. 
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Artikel 4 – Uitvoeringstermijnen 

4.1. De onderaannemer verbindt er zich toe de uitvoeringsplanning stipt na te leven. Het naleven 

van deze uitvoeringsplanning is voor Hoogmartens een essentiële voorwaarde voor het verstrekken 

van de opdracht aan de onderaannemer. De onderaannemer erkent dat hij volledig is geïnformeerd 

over het belang van de planning en dat hij zich ervan verzekerd heeft de planning te kunnen naleven.  

De uitvoeringstermijn voor de opdracht bedraagt: zoals opgelegd in het bestek en besproken  

in overleg (zie planning in bijlage) 

De onderaannemer is niet gerechtigd op enige verlenging van de uitvoeringstermijn. 

4.2. De uitvoeringstermijn vangt aan vanaf de dag waarop de onderaannemer op de werf enige 

uitvoeringshandeling stelt dan wel na het daartoe door Hoogmartens gegeven bevel tot aanvang der 

werken. In dat geval begint de onderaannemer de werken onmiddellijk na het bevel tot aanvang.  

Hoogmartens verwittigt de onderaannemer van enige wijziging in de algemene planning voor het 

project, waarna een nieuwe planning voor de opdracht zal worden opgelegd. In principe verkrijgt de 

onderaannemer een evenwaardige verlenging van diens uitvoeringstermijn, zonder dat hij daarbij 

aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of prijsverhoging. De onderaannemer stelt 

evenwel alles in het werk om de nieuwe termijn in de mate van het mogelijke in te korten.  

4.3. Indien tijdens de uitvoering van de werken blijkt dat de vooropgestelde planning niet 

nageleefd wordt, is de onderaannemer ertoe gehouden om onverwijld en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling, alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om de achterstand weg te werken. 

Indien de onderaannemer nalaat zulks te doen of indien de door hem getroffen maatregelen 

ontoereikend blijken, stelt Hoogmartens hem daartoe in gebreke.  

4.4. Ingeval van vertraging van het project die te wijten is aan de onderaannemer, garandeert de 

onderaannemer Hoogmartens de terugbetaling van alle boetes en vergoedingen die door de 

opdrachtgever of derden wegens deze vertraging van Hoogmartens zouden worden gevorderd.  

4.5. Onverminderd de toepassing van artikel 4.4. van deze overeenkomst, dient de 

onderaannemer, indien de werken niet tegen de vastgestelde einddatum zouden voltooid zijn, 

zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en van rechtswege per kalenderdag vertraging een boete 

te betalen overeenkomstig de opgelegde boete van het bijzonder bestek. De boete zal worden 

toegepast vanaf de einddatum aangeduid in de contractdocumenten en zal van rechtswege worden 

afgehouden en gecompenseerd met de onderaannemer verschuldigde bedragen, of van de gestelde 

bankwaarborg,.  

4.6.  In geval van beperkte en tijdig geplaatste bijbestelling binnen de bestaande overeenkomst, 

die de totale onderaannemingssom met minder dan 10% verhoogt, kan de onderaannemer geen 

wijziging van zijn uitvoeringstermijn bekomen. In andere gevallen kan een wijziging van de 

uitvoeringstermijn in overweging genomen worden.  
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Artikel 5 – Vertegenwoordiging op de werf 

De onderaannemer wordt voor de ganse duur van de onderaanneming vertegenwoordigd door één 

enkele afgevaardigde, de projectleider, volledig bevoegd om verbintenissen aan te gaan met 

Hoogmartens, en instructies te ontvangen.  

Artikel 6 – Transparantieprincipe 

6.1. De onderaannemer treedt in de plaats van Hoogmartens voor het naleven van alle 

verbintenissen in verband met deze overeenkomst en bovengenoemde bepalingen, en dit op 

zulkdanige wijze dat Hoogmartens haar eigen verplichtingen t.o.v. de opdrachtgever kan nakomen 

i.v.m. het project.  

6.2. Zodoende aanvaardt de onderaannemer zich in de plaats te stellen van Hoogmartens, binnen 

de perken van de huidige aanneming in geval van gelijk welke klacht of opmerking van de 

opdrachtgever, diens ontwerpers of andere derden, en dit zowel gedurende de uitvoering van de 

opdracht als tijdens de waarborgperiode. In zijn hoedanigheid van gekwalificeerd specialist 

aanvaardt de onderaannemer de volle verantwoordelijkheid voor zijn werken tot de oplevering 

ervan, en ook nog nadien, in de waarborgperiode, en zal hij te dien einde Hoogmartens volledig en 

onherroepelijk vrijwaren.  

6.3. Elke beslissing van de opdrachtgever, zoals wijzigingen, afkeuringen, minwaarden enz. 

betreffende de opdracht, wordt door Hoogmartens aan de onderaannemer meegedeeld en zal 

onmiddellijk en volledig tegenstelbaar zijn aan de onderaannemer. De onderaannemer zal vervolgens 

strikt en binnen de toegestane termijnen alle instructies ter verbetering naleven.  

Artikel 7 – Uitvoering van de in onderaanneming gegeven opdracht 

7.1. De onderaannemer waarborgt dat al zijn verplichtingen worden uitgevoerd overeenkomstig:  

 Alle bepalingen van de contractdocumenten, zoals bepaald in artikel 2,  

 de regels van de kunst, en 

 de van kracht zijnde normen en reglementen, wetten, decreten en andere officiële 

bepalingen in België. 

Op de onderaannemer rust een resultaatsverbintenis voor de uitvoering van de werken. 

7.2. De onderaannemer zal steeds de richtlijnen van Hoogmartens, die deze eventueel zelf heeft 

gekregen van de opdrachtgever en de ontwerper, naleven. Het naleven van deze richtlijnen zal de 

onderaannemer evenwel niet ontslaan van zijn verantwoordelijkheid, behalve indien de richtlijn in 

een uitdrukkelijke en schriftelijke exoneratie ten voordele van de onderaannemer voorziet, of indien 

en in de mate de onderaannemer een uitdrukkelijk en schriftelijk voorbehoud heeft geformuleerd 

m.b.t. een concrete richtlijn.  
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Op de onderaannemer rust de verplichting om Hoogmartens tijdig en schriftelijk te wijzen op 

abnormale of met de actuele gangbare bouwtechniek onverenigbare bepalingen in de 

contractdocumenten, op tekortkomingen of andere gebreken in de richtlijnen van Hoogmartens, die 

deze eventueel zelf heeft ontvangen van de opdrachtgever en de ontwerper, welke de 

onderaannemer op grond van zijn beroepservaring redelijkerwijs heeft kunnen opmerken, en die 

zowel het concept als de uitvoeringswijze van de werkzaamheden kunnen treffen, bij verzuim 

waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de eventuele gevolgen van voormelde tekortkomingen of 

gebreken.  

Het nazicht, de tussenkomsten en goedkeuringen van Hoogmartens, de opdrachtgever of de 

ontwerper verminderen geenszins de verantwoordelijkheid van de onderaannemer, zelfs indien de 

hem overhandigde inlichtingen (zoals plannen, berekeningen en afmetingen) onvolledig of foutief 

zouden zijn: de onderaannemer controleert steeds de juistheid van de hem verschafte en door hem 

te controleren informatie, inzonderheid de gegevens over de inplanting, de referentiepeilen en de 

bestaande toestand.  

7.3. Het is de onderaannemer niet toegestaan om voor de uitvoering van zijn opdracht beroep te 

doen op een of meerdere onderaannemers.  

7.4. De onderaannemer zal, met het oog op de uitvoering van de opdracht, gehouden zijn alle 

nuttige en/of noodzakelijke administratiefrechtelijke vergunningen, toelatingen, attesten, licenties of 

enige andere bijkomende documenten tijdig te bekomen, alsmede de wettelijke vereiste meldingen 

en afgiften tijdig en nauwgezet te verrichten.  

7.5. Alle informatie m.b.t. ondergrondse kabels en (nuts)leidingen in het voetpad en straat dient 

tijdig opgevraagd te worden door de onderaannemer. De onderaannemer onderzoekt ter plaatse de 

juistheid van deze informatie en blijft de volle verantwoordelijkheid dragen bij eventuele 

beschadigingen aan de ondergrondse en bovengrondse leidingen van de nutsmaatschappijen.  

7.6. Als het respecteren van de uitvoeringstermijn de onderaannemer ertoe noopt om buiten de 

gewone arbeidsuren (op weekends, feestdagen of verlofperiodes) te werken, moet de 

onderaannemer hiervoor zelf de nodige maatregelen treffen en de kosten hiervoor dragen.  

Artikel 8 – Installatie, onderhoud en ontruiming van de werf 

8.1. De onderaannemer draagt zorg voor de orde op de werf voor wat betreft diens 

werkzaamheden. De door of voor hem aangevoerde materialen zal hij ordelijk schikken op het 

terrein, op een plaats en voor een duur overeengekomen met Hoogmartens.  

Bij leveringen bestemd voor de werf zullen de goederen op duidelijke wijze gemerkt worden met de 

naam van de onderaannemer, en de naam van de werf. De onderaannemer staat zelf in voor het 

laden, lossen en stapelen van de materialen op de werf.  De onderaannemer is verantwoordelijk voor 

het nazicht van de staat bij ontvangst en de volledigheid van de levering.  
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Goederen, materialen en gereedschappen worden niet door Hoogmartens in bewaring genomen. 

Hoogmartens kan in geen geval aansprakelijk zijn voor het eventueel verlies, schade of ontvreemding 

van alle hoger genoemde goederen. Alle risico’s desbetreffend blijven volledig ten laste van de 

onderaannemer.  

8.2. De onderaannemer zal steeds de hem ter beschikking gestelde werffaciliteiten (zoals 

werftoegangen, werfomheining, gemeenschappelijke lokalen etc.) met de nodige zorg gebruiken. 

Wanneer Hoogmartens voor de duur van de werken lokalen ter beschikking stelt van de 

onderaannemer, zullen deze lokalen in goede staat worden onderhouden. 

8.3. De onderaannemer verwijdert regelmatig zijn afval. De frequentie van het reinigen is zo dat 

de werf steeds een ordelijk uitzicht heeft. Eenmaal per week zal er verplicht een volledige opkuis zijn. 

Na beëindiging van de werken ontruimt de onderaannemer de werf, en verwijdert hij al zijn 

werfmaterialen en tijdelijke voorzieningen. Hij laat de bouwwerken in staat van netheid achter.  

Artikel 9 – Veiligheid 

9.1. De onderaannemer is verplicht alle nodige veiligheidsmaatregelen te nemen ter vrijwaring 

van de veiligheid in het algemeen op de werf. De onderaannemer is, voor wat zijn werkzaamheden 

betreft, volledig verantwoordelijk voor de veiligheid op de werf.  

In het bijzonder dient hij te waken over de maatregelen inzake veiligheid en gezondheid van alle 

personen die bij de uitvoering van de werken betrokken zijn (zichzelf, eigen personeel, het personeel 

van Hoogmartens, alle derden op de werf). De onderaannemer neemt ter zake de gepaste 

preventiemaatregelen. 

9.2. De onderaannemer leeft alle wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen inzake 

veiligheid, gezondheid en algemene arbeidsomstandigheden na. Hij is verplicht dit alles door zijn 

werknemers en anderen voor wie hij aansprakelijk is, te doen naleven. In het bijzonder zal de 

onderaannemer alle bepalingen van het A.R.A.B. en de Codex over het Welzijn op het Werk naleven. 

De onderaannemer is verplicht om alle voorschriften inzake veiligheid en gezondheid, zoals onder 

meer voorzien in de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers, haar 

uitvoeringsbesluiten en in het bijzonder in het Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende 

tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, na te leven.  

9.3. De onderaannemer neemt kennis van en ondertekent het werfreglement. De 

onderaannemer is verplicht het werfreglement na te leven, en allen waarvoor hij verantwoordelijk is 

te verplichten hetzelfde te doen. Het werfreglement maakt deel uit van de contractdocumenten.  

De onderaannemer verbindt zich ertoe op eigen initiatief al de vereiste veiligheidsattesten aan 

Hoogmartens over te maken. 
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De werknemers van de opdrachtgever en/of van Hoogmartens zijn gemachtigd om alle bepalingen 

inzake bescherming en preventie op de bouwplaats te doen naleven.  

De onderaannemer moet zich schikken naar de maatregelen van de opdrachtgever en/of 

Hoogmartens ter verzekering van de veiligheid op de bouwplaats. Zo moet de onderaannemer 

tenminste een week voor de aanvang van zijn werken benoemen:  

 Een afgevaardigde preventie en bescherming op de bouwplaats;  

 Een vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de coördinatievergaderingen.  

9.4. De onderaannemer dient al het mogelijke te doen teneinde de doelstellingen van de 

veiligheidscoördinatie te helpen verwezenlijken en de veiligheidscoördinator in staat te stellen zijn 

opdrachten volledig en adequaat te vervullen.  

9.5. Alle afgevaardigden en werknemers van de onderaannemer zijn verplicht op de bouwplaats 

de vereiste en nodige persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.  

9.6. De onderaannemer is verplicht een veiligheids-, gezondheids- en milieuplan op te stellen in 

verband met de uitvoering van zijn werken en dit te coördineren met het op de werf aanwezige 

veiligheids-, gezondheids- en milieuplan. De onderaannemer neemt deel aan de 

veiligheidsvergaderingen op de werf (de zgn. toolbox meetings).  

9.7. De onderaannemer is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortspruiten uit een eventuele 

overtreding van de in huidig artikel opgelegde regels. Hoogmartens zal de boetes die hem wegens de 

niet-naleving van de verplichtingen door de onderaannemer, worden opgelegd, doorrekenen en 

compenseren met de nog aan de onderaannemer verschuldigde bedragen. 

9.8. Er wordt benadrukt dat indien de onderaannemer de hierboven bedoelde verplichtingen niet 

of gebrekkig naleeft, Hoogmartens de nodige maatregelen kan treffen, op kosten van de in gebreke 

blijvende onderaannemer. 

Artikel 10 – Preventieve beschermingsmaatregelen 

10.1. De onderaannemer voert de werken uit op eigen verantwoordelijkheid en neemt alle 

voorzorgsmaatregelen teneinde schade te vermijden aan: 

- de op de werf werkzame personen; 

- derden, die zich op de werf of in de nabije omgeving ervan bevinden;  

- de werken van andere (onder)aannemers; 

- naburige eigendommen of voorwerpen. 

10.2. De onderaannemer moet alle nodige maatregelen treffen om gelijk welke beschadiging aan 

reeds uitgevoerde installaties op de werf te vermijden, en dit tot aan de voorlopige oplevering.  
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10.3. De onderaannemer kan geen vordering instellen tegen Hoogmartens voor verdwenen of 

beschadigde materialen, materieel, gereedschap,....  

10.4. De onderaannemer neemt tevens alle voorzorgen vereist om de naburige eigendommen te 

vrijwaren en om te vermijden dat daaraan, door of buiten zijn schuld, schade of stoornissen worden 

veroorzaakt.  

10.5. De onderaannemer zorgt ervoor dat er geen overdreven en nutteloos verbruik van energie is. 

Hij ziet toe op het afsluiten van elektriciteit en water op het einde van iedere werkdag en op het 

gesloten houden van ruimten waar verwarmd wordt. Bij vorst neemt hij alle voorzieningen om 

bevriezing van waterleidingen, afsluitkranen en sanitair te vermijden.  

Artikel 11 – Coördinatie – werfvergaderingen  

11.1. De werken aan het project worden uitgevoerd samen met andere werken van Hoogmartens 

en andere (onder)aannemers. De onderaannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie van zijn 

werken met die andere werken en partijen. Hoogmartens dient daarbij schriftelijk op de hoogte te 

worden gesteld van eventuele problemen.  

11.2. Indien nodig, zal Hoogmartens de onderaannemer uitnodigen op de werfvergaderingen met 

de opdrachtgever en diens ontwerpers. De onderaannemer zal de werfvergaderingen waarop hij is 

uitgenodigd, bijwonen of zich laten vertegenwoordigen door een behoorlijk gemachtigd 

afgevaardigde die bevoegd is om de onderaannemer te verbinden. 

Artikel 12 – Afbraakwerken – beschadiging openbaar domein – vondsten 

12.1. Indien de opdracht ook sloopwerken omvat, worden de daarvan voortkomende materialen 

en voorwerpen eigendom van de onderaannemer, behoudens andersluidende bepalingen in het 

lastenboek. In dit geval moet de onderaannemer alle puin van de werf verwijderen. Indien de 

opdrachtgever dan wel Hoogmartens eigenaar wordt van de materialen van de afbraak, zal de 

onderaannemer alle voorzorgen treffen om de bewaring ervan te verzekeren.  

12.2. In geval diens werfverkeer (of andere werf gerelateerde activiteiten) de openbare weg of 

voetpad zou beschadigen, zal de onderaannemer, na desgevallend contact te hebben opgenomen 

met de bevoegde overheid, op eigen kosten de herstelling uitvoeren overeenkomstig de geldende 

voorschriften, dan wel de kosten van zulk herstel dragen.  

12.3. Archeologische vondsten en vondsten van explosieven tijdens de graaf- of andere werken 

worden op staande voet gemeld aan Hoogmartens en aan de opdrachtgever of diens ontwerpers.  

In afwachting van een beslissing van de opdrachtgever, onderbreekt de onderaannemer onmiddellijk 

de werken in de onmiddellijke omgeving van de vondst. Evenwel neemt de onderaannemer de voor 

de instandhouding van de lokaal onderbroken werken vereiste bewarende maatregelen.  
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Artikel 13 – Registratie van de onderaannemer – afdoende erkenning - meldingsplicht 30bis 

13.1. De onderaannemer verklaart geen sociale en/of fiscale schulden te hebben bij het afsluiten 

van onderhavige overeenkomst. 

 

De aannemer dient bovendien aan te tonen dat hij geen sociale en/of fiscale schulden heeft op de 

vervaldatum van de door hem ingediende facturen. De onderaannemer voegt de navolgende 

documenten als bijlage bij onderhavige overeenkomst :  

 

- een uitprint van de consultatie van de sociale databank, op datum van ondertekening van de  

overeenkomst, waaruit blijkt dat er in hoofde van de betrokken aannemer / onderaannemer geen 

sociale schulden openstaan. 

 

- een uitprint van de consultatie van de fiscale databank, op datum van ondertekening van de 

overeenkomst, waaruit blijkt dat er in hoofde van de betrokken aannemer / onderaannemer geen 

fiscale schulden openstaan. 

 

13.2. De onderaannemer verbindt zich ertoe om het bezitten van sociale en/of fiscale schulden 

onmiddellijk te melden aan Hoogmartens. 

 

13.3. In het geval dat de onderaannemer sociale en/of fiscale schulden heeft, is Hoogmartens, 

overeenkomstig artikel 30bis RSZ-wet en artikel 402/403 WIB, verplicht bij elke betaling aan de 

onderaannemer 50% van het factuurbedrag (excl. BTW) in te houden en ten bedrage van 35% door 

te storten aan de R.S.Z. en ten bedrage van 15% door te storten aan de Administratie van Financiën.  

13.4. Indien de onderaannemer onjuiste of verkeerde inlichtingen over zijn sociale of fiscale schulden 

verstrekt of indien hij een sociale of fiscale schuld heeft, is Hoogmartens gerechtigd om de 

overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling  onmiddellijk te beëindigen, zonder een 

schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de onderaannemer en overminderd het recht van 

Hoogmartens om een schadevergoeding te vorderen van de onderaannemer voor de geleden 

schade. 

13.5. De onderaannemer is erkend in de categorie en de klasse van de werken voor de opdracht. 

Een kopie van de erkenning wordt voor de ondertekening van deze overeenkomst aan Hoogmartens 

bezorgd.  

13.6. Behoudens voorafgaand schriftelijke akkoord, is het de onderaannemer verboden om de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een derde in onderaanneming. De 

onderaannemer die een beroep wenst te doen op een sub-onderaannemer zal bij de aanvraag tot 

toestemming te richten aan Hoogmartens bijvoegen : de duidelijke omschrijving van de werf, de 

plaats en belangrijkheid van de werf van diens onderaannemer. Hij verbindt zich uitdrukkelijk ertoe 

hetzelfde verbod van onderaanneming en voorafgaande toestemmingsverplichting op te leggen aan 
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zijn sub-onderaannemer. De aannemer zal derhalve desgevallend voorafgaandelijk om toestemming 

gevraagd worden met betrekking tot een volgende sub-onderaannemer. 

 

13.7. Indien Hoogmartens schriftelijk instemt met een door de onderaannemer voorgestelde sub-

onderaannemer, zal de onderaannemer erover waken dat de betrokken sub-onderaannemer alle 

wettelijke en reglementaire verplichtingen naleeft. 

Tevens zal de onderaannemer erover waken dat de sub-onderaannemer geen sociale en/of fiscale 

schulden heeft. De onderaannemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale en/of 

fiscale schulden van en voor de lonen (al dan niet) betaald door zijn sub-onderaannemer. 

 

13.8.  De onderaannemer verbindt zich ertoe iedere sub-onderaannemer te melden aan 

Hoogmartens. De onderaannemer verklaart bekend te zijn met het gegeven dat Hoogmartens iedere 

onderaannemer en tevens sub-onderaannemer dient te (laten) melden bij de RSZ (‘unieke 

werfmelding’). 

 

Bij gebreke aan voorafgaande melding door de onderaannemer, zal Hoogmartens 5% van de waarde 

van de werken excl. BTW, die niet of niet tijdig werden gemeld, inhouden op de afrekening van de 

onderaannemer. De onderaannemer is Hoogmartens bovendien vrijwaring verschuldigd voor alle 

kosten, vergoedingen, boetes, interesten die omwille van de niet-naleving van deze verplichtingen 

aan Hoogmartens worden gevorderd of worden opgelegd. 

 

Artikel 14 – Aanwezigheidsregistratie 

 

14.1. Indien de bij deze overeenkomst bedoelde werken onderworpen zijn aan de registratie van 

de aanwezigheden in toepassing van Afdeling 4, Hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996 

betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (bouwplaats waarvan het 

totaalbedrag van de werken gelijk is aan of meer bedraagt dan € 500.000) zorgt de onderaannemer 

ervoor dat elke persoon die in zijn opdracht de plaats betreedt waar de bij deze overeenkomst 

bedoelde werken worden uitgevoerd, wordt geregistreerd vooraleer deze plaats te betreden. Hij 

zorgt er ook voor dat de nodige gegevens die betrekking hebben op zijn onderneming daadwerkelijk 

en correct worden geregistreerd en worden doorgestuurd naar de gegevensbank van de RSZ. 

 

14.2. Zoals bepaald door bovenvermelde wet wijst de hoofdaannemer de onderaannemer op de 

bepalingen van artikel 16, § 1, 3° en § 2, 4° en § 3 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens . 

 

14.3. Elke onderaannemer die na ontvangst van het voorafgaande en schriftelijke akkoord van de 

hoofdaannemer de uitvoering van een deel van of van het volledige in onderaanneming gegeven 

werk aan een derde toevertrouwt, zorgt ervoor dat de maatregelen die in de vorige alinea's vermeld 

staan worden nageleefd door deze sub-onderaannemer. 

 

Dat geldt voor alle niveaus van onderaanneming. 
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 14.4. De onderaannemer verbindt zich ertoe een registratiewijze toe te passen die voldoet aan 

de waarborgen vastgesteld bij de voormelde wetgeving betreffende de registratie van de 

aanwezigheden en deze ter beschikking te stellen van de sub-onderaannemers waarop hij op zijn 

beurt een beroep doet. 

 

14.5. Dezelfde verplichting geldt op gelijkaardige wijze ook voor elke onderaannemer, ongeacht 

op welk niveau van onderaanneming hij zich bevindt. 

 

14.6.  De onderaannemer bevestigt tenslotte dat Hoogmartens hem geïnformeerd heeft over de 

soorten registratiemiddelen die op de arbeidsplaats kunnen worden gebruikt om zodoende, via het 

terbeschikkinggestelde registratieapparaat, de aanwezigheidsregistratie  mogelijk te maken. 

 

Het betreffen: 

- de door de Belgische overheid uitgereikte elektronische identiteitskaart 

- de door de Belgische overheid uitgereikte elektronische verblijfskaart 

- het ontvangstbewijs LIMOSA-1 

- het document, uitgegeven door de RSZ of een federale overheidsdienst, aanvaard door  de RSZ 

- enig ander registratiemiddel, vastgesteld door de kruispuntbank van de sociale zekerheid 

 

Alleen de werknemers van de onderaannemer, die geregistreerd werden bij de RSZ en die hiervan 

een positief ontvangstbewijs in hun bezit hebben, mogen zich op de plaats waar de bij deze 

overeenkomst bedoelde werken worden uitgevoerd, begeven.  In het geval dat één of meerdere van 

zijn werknemers, om welke reden ook, niet werden geregistreerd of geen positief ontvangstbewijs in 

hun bezit hebben, moet de onderaannemer Hoogmartens hiervan onmiddellijk op de hoogte 

brengen. Elke vertraging of verstoring van de werken ten gevolge van dit feit, zoals bijvoorbeeld de 

weigering van de toegang tot de bouwplaats, valt volledig ten laste van de onderaannemer. 

 

Artikel 15 – Personeel van de onderaannemer 

15.1. De onderaannemer verbindt er zich toe uitsluitend geschikt en bekwaam personeel in te 

zetten en zulks in voldoende aantal om een perfecte en tijdige uitvoering van de werken te 

verzekeren.  

Hoogmartens kan op ieder ogenblik, en zonder enige motivering te moeten geven, personeel 

weigeren dat zijn inzien onvoldoende bekwaam is, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige 

vorm van schadevergoeding aan de onderaannemer of tot een termijnverlenging. In voorkomend 

geval zal de onderaannemer onverwijld overgaan tot vervanging door voldoende bekwaam 

personeel.  

15.2. De onderaannemer verbindt zich er toe, op eigen verantwoordelijkheid, zijn werknemers 

lonen en vergoedingen te betalen die niet onder de minima liggen welke door de geldende 

reglementering voor de betreffende werken zijn vastgesteld en, meer in het algemeen, alle Belgische 
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wetsbepalingen na te leven die van toepassing zijn op het personeel dat hij tewerkstelt in het kader 

van de werken aan de opdracht. Zodra Hoogmartens door de inspectiediensten – via een 

kennisgeving – wordt ingelicht van het feit dat de onderaannemer op een zwaarwichtige wijze tekort 

komt aan zijn verplichting om (tijdig) het loon van diens werknemers te betalen, dan kan 

Hoogmartens de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder een schadevergoeding 

verschuldigd te zijn aan de onderaannemer en overminderd het recht van Hoogmartens een 

schadevergoeding te vorderen lastens de onderaannemer. 

De onderaannemer is ertoe gehouden om ten opzichte van zijn werknemers alle wettelijke, 

reglementaire of conventionele bepalingen inzake algemene arbeidsvoorwaarden, fiscaliteit en 

sociale zekerheid na te leven. De eventuele door Hoogmartens opgelopen boetes zullen worden 

verhaald op de in gebreke gebleven onderaannemer, al dan niet via afhouding van zijn facturen of de 

te stellen waarborg.  

15.3. Alle werknemers van de Belgische onderaannemer dienen te allen tijde de SIS-kaart (sociale 

identiteitskaart) die hen is afgeleverd door hun ziekenfonds en de behoorlijk ingevulde maandelijkse 

controlekaart C.3.2.A (werkloosheidskaart) bij zich te hebben.  

15.4. Alle buitenlandse werknemers van de onderaannemer, alsook alle buitenlandse 

dienstverrichters die voor de onderaannemer diensten verrichten of werken uitvoeren, dienen te 

allen tijde in het bezit te zijn van hun geldig formulier E101/A1 (detacheringsbewijs), hun geldig 

persoonlijk ontvangstbewijs Limosa L-1, en hun paspoort of identiteitsbewijs.  

Elke werknemer van de onderaannemer die voor de eerste maal op de werf komt werken, dient zich, 

vooraleer hij zijn werkzaamheden aanvat, aan te bieden bij de werfleiding van Hoogmartens met zijn 

geldige SIS-kaart en zijn ingevulde C.3.2.A-kaart of zijn geldig formulier E101/A1 en LIMOSA-1, op dat 

moment zal hij ook geïnformeerd worden over de veiligheidsvoorschriften die op de werf van 

toepassing zijn.  

De onderaannemer verklaart zich geïnformeerd te hebben over de voorwaarden om in België met 

personeel of als zelfstandige werken uit te voeren. In het bijzonder erkent de onderaannemer op de 

hoogte te zijn van zijn verplichtingen met betrekking tot de voorafgaande Limosa-melding.  

De onderaannemer zal, uiterlijk voor het bevel tot aanvang, kopie van de Limosa-melding van zijn 

werknemers, en, indien van toepassing, van de zelfstandigen waarop hij een beroep doet, bezorgen 

aan Hoogmartens.  

15.5. Op de bouwplaats wordt een aanwezigheidslijst van het personeel bijgehouden. De 

onderaannemer bezorgt voor de aanvang van de werken een lijst van zijn personeel dat hij op de 

werf tewerkstelt. Daarnaast houdt de onderaannemer op eigen verantwoordelijkheid een dagelijks 

bij te werken lijst bij van alle personeelsleden die hij op de bouwplaats tewerkstelt.  
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Alle tewerkgestelde personeelsleden moeten in het bezit zijn van hun sociale documenten. Aan 

personen zonder sociale documenten of die niet op de lijst vermeld staan, wordt de toegang tot de 

werf ontzegt. Wijzigingen of aanvullingen op de lijst worden tijdig meegedeeld.  

15.6. Op verzoek van Hoogmartens levert de onderaannemer het bewijs dat hij zijn sociale 

verplichtingen correct nakomt d.m.v. overlegging van een zo recent mogelijk RSZ-attest dat bevestigt 

dat hij in orde is met zijn sociale zekerheidsbijdragen. 

De buitenlandse onderaannemer dient geldige E101/A1 documenten tezamen met een PDOK-attest 

voor te leggen ter bevestiging dat hij in orde is met zijn sociale zekerheidsbijdragen.  

15.7. De onderaannemer verbindt zich ertoe dat de werknemers, belast met de uitvoering van de 

werkzaamheden in het kader van onderhavige overeenkomst, uitsluitend, ondeelbaar en 

onoverdraagbaar onder zijn gezag, leiding en het toezicht werken.  

 

Ten behoeve van de correcte en de goede uitvoering van de werkzaamheden is het Hoogmartens 

evenwel toegestaan om volgende instructies aan de werknemers van de ondeaannemer te geven, 

zonder dat er sprake is van de uitoefening van enig gedeelte van het werkgeversgezag : 

 

 - instructies inzake de veiligheid en het welzijn op het werk; 

 - instructies inzake het gebruiken van de materialen; 

 - instructies inzake de afwerkingsgraad van de werkzaamheden; 

 - instructies inzake het beschermen van het geleverde materiaal en de uitgevoerde werken; 

- instructies inzake het reinigen/onderhoud van het geplaatste materiaal, alsook inzake de 

reiniging/het onderhoud van de werf; 

- instructies inzake de gehanteerde volgorde van werkzaamheden en timing van de 

werkzaamheden. 

 

15.8. De onderaannemer verbindt zich ertoe Hoogmartens, voor de aanvang van de 

werkzaamheden, een kopie en / of afschrift te bezorgen van alle documenten betreffende de 

werknemers welke de onderaannemer tewerk zal stellen en waarover Hoogmartens wettelijk gezien 

dient te beschikken. Indien er dienaangaande wijzigingen zouden zijn in de wetgeving gedurende de 

duur van de overeenkomst verbindt de onderaannemer zich ertoe ervoor te zorgen dat deze 

bijkomende documenten eveneens tijdig ter beschikking van de aannemer worden gesteld.  

 

Het betreft volgende documenten : 

-voor de buitenlandse werknemers van de buitenlandse onderaannemer: 

 Limosa-L1 ontvangstbewijs  

 detacheringsbewijs E101/A1 conform EG-Verordening 1408/71 of 883/04 

 Construbadge 

 geldige identiteitskaart,  

 bijkomend voor een Niet-EER werknemer, de geldige arbeidsvergunning en de 

geldige arbeidskaart 
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- voor de werknemers van de Belgische onderaannemer, onderworpen aan de Belgische sociale 

zekerheid: 

 kopie identiteitskaart 

 Construbadge 

 kopie SIS-kaart of DIMONA-bewijs 

 

15.9. De onderaannemer verklaart uitdrukkelijk dat hij geen illegale derdelanders, zijnde 

onderdanen die niet uit de E.E.R. komen, tewerkstelt en zal tewerkstellen. 

 

De onderaannemer verklaart dat de door hem tewerkgestelde werknemer die niet over de 

nationaliteit van één van de E.E.R.-lidstaten beschikken, voorafgaand aan hun werkzaamheden in 

België, allen beschikken over een geldige arbeidskaart en een geldige arbeidsvergunning, dewelke 

minstens de periode van tewerkstelling dekken en de onderaannemer bevestig dat hij het bezit van 

de verblijfsvergunning of-machtiging heeft nagegaan. 

 

De onderaannemer bevestigt tevens dat hij de bevoegde overheden in kennis heeft gesteld van deze 

tewerkstelling, in voorkomend geval middels een Dimona- of Limosa-aangifte, en houdt, gedurende 

de duur van de tewerkstelling, een afschrift van alle desbetreffende bewijsstukken ter beschikking 

van zowel Hoogmartens, als de inspectiediensten. 

 

15.10.  Hoogmartens zal de onderaannemer verzoeken hem, indien wettelijk vereist, zijn erkenning 

als aannemer voor te leggen en bovendien een attest waaruit blijkt dat hij zijn sociale zekerheid heeft 

betaald, een attest waaruit blijkt dat hij geen schulden heeft t.o.v. het fonds voor bestaanszekerheid 

voor het bouwbedrijf (het P.D.O.K.), een attest waaruit blijkt dat hij geen schulden heeft t.o.v. de 

Belgische fiscus, en, van de buitenland sociaalverzekerde werknemers, de kopieën E101/A1 

documenten voor te leggen.  

De onderaannemer verbindt er zich toe om voormelde attesten ook voor te leggen bij iedere factuur, 

die hij de aannemer aanbiedt. 

De onderaannemer verbindt zich er toe om haar werknemers te betalen conform de 

loonvoorwaarden van het bevoegde Paritair Comité. In voorkomend geval van subonderaannemers 

verbindt de onderaannemer zich er toe dat de ook de werknemers van haar subonderaannemer(s) 

verloond worden conform bevoegd Paritair Comité. 

 

15.11. De aannemer heeft bovendien het recht de toegang tot de werf of werkplaats te verbieden 

aan iedere werknemer van de onderaannemer welke niet in overeenstemming is met de geldende 

wetgeving. Dit kan voor de onderaannemer geen aanleiding geven om de overeengekomen 

uitvoeringstermijnen te verdagen of om schadevergoeding te vorderen. 

 

15.12. In geval van niet-naleving door de onderaannemer van één of meerdere in dit artikel 

vermelde bepalingen, heeft Hoogmartens het recht onderhavige overeenkomst met onmiddellijke 

ingang te beëindigen of op te schorten, onverminderd de mogelijkheid schadevergoeding te eisen 

voor alle mogelijke kosten die uit deze niet-naleving voortspruiten. 
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Bovendien zal de onderaannemer Hoogmartens vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen, alle 

kosten, vergoedingen, boetes, interesten, … die omwille van de niet-naleving door de 

onderaannemer van één of meer in dit artikel vermelde bepalingen, worden gevorderd van of 

worden opgelegd aan Hoogmartens. De aan Hoogmartens opgelegde of van haar gevorderde 

bedragen zullen worden gecompenseerd met de nog aan de onderaannemer verschuldigde 

bedragen. 

 

Artikel 16 – Meer- en minwerken 

16.1. Een meerwerk is ieder werk dat door de aannemer bijkomend wordt bevolen, en dat de 

onderaannemer uitdrukkelijk heeft aanvaard uit te voeren.  

Indien, gedurende de uitvoering, meerwerken worden bevolen, zal de onderaannemer, vooraleer 

deze werken aan te vatten, een prijsberekening en nauwkeurige termijnimplicaties voor deze 

meerwerken voorstellen. De prijsberekening zal zijn opgesteld op basis van de eenheidsprijzen die 

golden voor de berekening van de prijs van deze overeenkomst.  

Hoogmartens legt dit voorstel voor aan de opdrachtgever. Slechts na schriftelijk akkoord van de 

opdrachtgever, bevestigd door Hoogmartens aan de onderaannemer, mogen deze meerwerken 

worden uitgevoerd conform het akkoord.  

Hoogmartens is aan de onderaannemer slechts betaling voor het meerwerk verschuldigd op 

voorwaarde dat en in de mate dat de opdrachtgever de bewuste verrekening tevens betaalt aan 

Hoogmartens. Hoogmartens houdt de onderaannemer ter zake geïnformeerd.  

16.2. De onderaannemer verbindt er zich toe zich ervan te onthouden op eigen initiatief of op 

verzoek een prijsopgave of aanvullende voorstellen van welke aard ook aan de opdrachtgever te 

doen, tenzij het gaat om een werk dat totaal vreemd is aan de bouwplaats.  

16.3. De opdrachtgever heeft het recht bepaalde werken van de opdracht, of onderdelen hiervan, 

niet te laten uitvoeren. In dat geval bericht Hoogmartens de onderaannemer onmiddellijk van deze 

minderwerken. Werken in min geven, ongeacht hun omvang, steeds aanleiding tot een minprijs, 

zonder dat de onderaannemer aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding of 

vergoeding voor winstderving.  

16.4. Een in het bestek vermeld werk of levering doch niet aangeduid op de plannen moet door de 

onderaannemer zonder bijkomende vergoeding uitgevoerd worden. Onverminderd het algemene 

principe dat teksten voorrang hebben op plannen, zoals vermeld in artikel 2.7. hiervoor, moet een op 

de plannen vermeld werk dat niet vermeld staat in het bestek, door de onderaannemer zonder enige 

bijkomende vergoeding uitgevoerd worden.  Alle werken die niet voorzien zijn op de plannen of in 

het bestek of enig ander document, maar die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de 

werken, worden geacht inbegrepen te zijn en worden door de onderaannemer zonder prijsverhoging 

uitgevoerd. 
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Artikel 17 – Overmacht 

Onder overmacht wordt uitsluitend verstaan beletselen veroorzaakt door oorlog, opstand, 

noodtoestand en sabotage. 

De onderaannemer kan zich daarbij slechts op de bepalingen inzake overmacht beroepen voor zover 

deze overmachtssituatie ook geldt voor Hoogmartens t.o.v. de opdrachtgever, en Hoogmartens zich 

hierop kan beroepen.  

Bij overmacht, zoals vermeld in onderhavig artikel, zal de onderaannemer Hoogmartens van het 

optreden van de overmacht dadelijk schriftelijk in kennis stellen, en de overmachtssituatie 

nauwkeurig omschrijven. Hij zal tevens de voorziene periode van de overmacht aangeven.  

Artikel 18 – Kwaliteit van de uitvoering, controles en proeven 

18.1. Vóór het begin van de werken dient de onderaannemer zich ter plaatse ervan te vergewissen 

dat de door Hoogmartens overhandigde gegevens juist zijn. Het aanvangen der werken zonder 

voorafgaande opmerkingen m.b.t. de overhandigde gegevens en/of de voorbereidende werken van 

voorgaande aannemers sluit alle latere opmerkingen over de gevolgen ervan op eigen prestaties uit. 

Indien de onderaannemer van mening is dat er onderrichtingen of voorbereidingen ontbreken, moet 

hij zulks vóór het begin van de werken schriftelijk melden, in welk geval partijen in overleg zullen 

treden. Eventueel worden de opdrachtgever of diens ontwerpers betrokken bij dit overleg, op 

verzoek van Hoogmartens. 

18.2. De opdrachtgever, de ontwerpers en Hoogmartens mogen op elk ogenblik controleren of de 

materialen en werken voldoen aan de contractdocumenten en aan de regels van de kunst, en/of de 

door de onderaannemer aangewende middelen volstaan in kwaliteit of kwantiteit. De 

onderaannemer verschaft bij de controles alle nodige inlichtingen en faciliteiten. De onderaannemer 

verstrekt de opdrachtgever, de ontwerpers en Hoogmartens op diens verzoek ieder document 

waaruit kan blijken dat de op de bouwplaats geleverde materialen qua herkomst en kwaliteit 

beantwoorden aan de bepalingen van de contractdocumenten.  

Alle in de contractdocumenten voorziene controles en proeven worden georganiseerd en uitgevoerd 

onder de verantwoordelijkheid en op risico en kosten van de onderaannemer, met uitzondering van 

de kosten voor het personeel van de ontwerpers.  

Indien een proef en/of controle voldoet, doet dit evenwel geen afbreuk aan de eigen 

aansprakelijkheid van de onderaannemer.  

Wanneer een proef en/of controle niet voldoet, m.a.w. wanneer een bijkomende keuring vereist is, 

zijn alle supplementaire kosten (inclusief alle eventuele benodigde aanpassingen) ten laste van de 

onderaannemer.  
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De opdrachtgever, de ontwerpers en Hoogmartens hebben het recht om de werkplaatsen van de 

onderaannemer en van diens leveranciers te bezoeken, ten einde zich rekenschap te geven van de 

vooruitgang der werken. 

18.3. De uitgevoerde werken moeten beantwoorden aan de goedgekeurde kwaliteitsplannen en 

technische fiches. De onderaannemer zal de werken zodanig uitvoeren dat hij de kwaliteitsborging 

van Hoogmartens niet in het gedrang brengt.  

Indien de werkzaamheden en/of materialen niet zouden voldoen aan de gevraagde kwaliteit,de 

contractdocumenten of de regels van de kunst, kan Hoogmartens ze weigeren, zelfs na verwerking 

ervan. De geweigerde materialen worden op kosten en door de zorgen van de onderaannemer 

afgebroken en/of verwijderd, en vervolgens vervangen of herbouwd.  

Artikel 19 – Documenten 

19.1. Door de opdrachtgever, de ontwerpers of Hoogmartens na te kijken documenten dienen 

tijdig, dit wil zeggen rekening houdend met een reactietermijn van minstens 10 kalenderdagen, te 

worden overgemaakt.  

De onderaannemer is verplicht alle in het lastenboek en het bestek voor de opdracht aangegeven 

documenten en uitvoeringsgegevens op te maken.  

19.2. De onderaannemer verstrekt aan Hoogmartens alle noodzakelijke informatie opdat deze kan 

overgaan tot de redactie van een volledig as-built dossier, indien hij hiertoe wordt verzocht door de 

opdrachtgever.  

19.3. Op eerste verzoek zal de onderaannemer de hierna vermelde documenten voorleggen: 

 Attest R.S.Z. (laatste kwartaal) 

 Keuringsattesten materieel 

 Kopie registratie 

 Steekkaarten machines 

 Ontvangstverklaring werfreglement 

 Ingevuld veiligheidsplan 

 

Artikel 20- Aansprakelijkheid 

20.1. Aansprakelijkheid tijdens uitvoering van de werken 

De onderaannemer is volledig en onbeperkt verantwoordelijk voor de volledig conforme uitvoering 

van de hem toevertrouwde werken. Ter zake rust op hem een resultaatsverbintenis. 

 

Zonder afbreuk te doen aan deze exclusieve aansprakelijkheid van de onderaannemer voor de 

uitvoering van de hem toevertrouwde werken, is de onderaannemer ertoe gehouden om 
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Hoogmartens te informeren indien er zich onregelmatigheden voordoen bij de uitvoering van de 

werken of als er zich problemen stellen. 

 

20.2. Aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken 

 

De onderaannemer is aansprakelijk voor zichtbare gebreken, tot bij de voorlopige oplevering. Ingeval 

Hoogmartens opzichtens de opdrachtgever aansprakelijk zou zijn voor zichtbare gebreken tot op het 

ogenblik van definitieve oplevering, dan blijft de onderaannemer eveneens tot de definitieve 

oplevering gehouden voor de zichtbare gebreken. 

 

20.3. Aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken 

 

De onderaannemer staat in voor het herstel van de hem toerekenbare lichte verborgen gebreken die 

na de gunning van de definitieve oplevering aan het licht komen. 

 

De onderaannemer is aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken gedurende een termijn van 1 jaar 

vanaf de definitieve oplevering. 

 

20.4. Tienjarige aansprakelijkheid 

 

De onderaannemer is in toepassing van de artikelen 1792 en 2270 B.W. gedurende een termijn van 

10 jaar aansprakelijk voor de gebreken aan het bouwwerk die de stevigheid of de stabiliteit van het 

bouwwerk of van één van de hoofdbestanddelen daarvan in het gedrang brengen en voor het geheel 

of gedeeltelijk tenietgaan van het project, bijvoorbeeld ingevolge gebreken in het bouwwerk, 

ingevolge ongeschiktheid van de grond of ingevolge waterdichtingsproblemen. 

 

Deze aansprakelijkheid vangt aan bij definitieve oplevering. 

 

20.5. Burenhinder 

 

De onderaannemer zal de Hoogmartens en de opdrachtgever vrijwaren voor diens eventuele 

aansprakelijkheid voor burenhinder op grond van art. 544 B.W. 

 

20.6. Delictuele aansprakelijkheid 

 

De onderaannemer neemt persoonlijk de delictuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit zijn eigen 

daden of die van zijn personeel voor zijn rekening en vrijwaart Hoogmartens voor elk verhaal van 

derden of hun verzekeringsmaatschappijen in dit kader. 

 

20.7. Stedenbouwkundige reglementering  
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De onderaannemer leeft de stedenbouwkundige voorschriften na, alsmede de inhoud van de 

vergunningen, waarvan de uit te voeren werken het voorwerp zijn. 

 

20.8. Aansprakelijkheid voor schade in de meest ruime zin 

 

De onderaannemer is in het kader van zijn aansprakelijkheid zowel aansprakelijk voor directe schade 

als voor gevolgschade en zowel voor materiële schade als voor immateriële schade, waaronder 

bijvoorbeeld reputatieschade van Hoogmartens of de opdrachtgever. 

20.9.  Vrijwaring 

 

Met betrekking tot de hem toevertrouwde werken moet de onderaannemer integraal Hoogmartens 

vrijwaren tegen alle vorderingen en aanspraken die tegen Hoogmartens worden ingeleid. 

Artikel 21 - Verzekeringen 

21.1. Hoogmartens onderschrijft geen verzekeringspolis voor de onderaannemer, maar brengt 

hem desgevallend tijdig op de hoogte van het bestaan van verzekeringen die zij aangaat voor de 

werken aan het project en waar haar onderaannemer dekking van geniet.  

Uitsluitingen en vrijstellingen blijven steeds ten laste van de onderaannemer.  

21.2. De onderaannemer sluit voor de aanvang van de werken en op zijn kosten de nodige 

verzekeringen af waardoor alle risico’s inzake burgerlijke aansprakelijkheid (met inbegrip van de 

abnormale burenhinder) en inzake arbeidsongevallen worden gedekt. Daarnaast sluit de 

onderaannemer een verzekering alle bouwplaats risico’s (ABR).  

Kopie van deze polissen, alsook van het bewijs van betaling van de laatste premie, worden voor het 

bevel tot aanvang overgemaakt aan Hoogmartens.  

Artikel 22 – Opleveringen 

22.1. Wanneer de werken voltooid zijn met zorg zijn gereinigd en gereed om te worden gebruikt, 

verzoekt de onderaannemer schriftelijk om de voorlopige oplevering ervan.  

Binnen de 3 weken na ontvangst van deze aanvraag en na behoorlijke en tijdige verwittiging, gaat 

Hoogmartens in aanwezigheid van de onderaannemer over tot het onderzoek van de werken en stelt 

hij hiervan een proces-verbaal op. 

22.2. De oplevering van de in onderaanneming gegeven werken zal plaatshebben volgens de 

werkwijze, voorwaarden, tijdstippen en termijnen die de opdrachtgeven in het lastenboek voor de 

werken aan het project zijn vastgelegd opzichtens Hoogmartens.  



P a g i n a  | 21 
Algemene aannemingsvoorwaarden versie d.d. 11/03/2015 

 
 

N.V. HOOGMARTENS WEGENBOUW  

Industrieweg-Noord 1137, 3660 OPGLABBEEK   Tel. 089/81.02.30  Fax 089/85.76.80 
E-mail: info@hoogmartens.be 

BNPP FORTIS 235-0295025-60  KBC 452-4001701-77  P.C.R. 000-0518306-35 

RPR Antwerpen (afd. Tongeren)   B.T.W. BE 0422.059.173  Registratie nr 10.05.12 

22.3. De onderaannemer verkrijgt slechts de definitieve oplevering nadat de opdrachtgever de 

werken van Hoogmartens zonder voorbehoud t.a.v. de werken van de onderaannemer definitief 

heeft opgeleverd .  

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat noch de ingebruikname van de door de onderaannemer 

uitgevoerde werken, noch de afwezigheid van klachten gedurende een bepaalde periode, noch 

gehele of gedeeltelijke betaling kunnen worden beschouwd als een stilzwijgende oplevering van deze 

werken, tenzij de stilzwijgende oplevering in hoofde van de opdrachtgever ten gunste van 

Hoogmartens kan worden beschouwd.  

22.4. Indien er geen opmerkingen zijn, dan wordt er een proces-verbaal van goedkeuring 

opgesteld. Dit proces-verbaal wordt in tweevoud opgesteld en door partijen ondertekend. 

22.5. Indien er slechts onbelangrijke gebreken of tekortkomingen worden vastgesteld, wordt 

hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van nazicht van de werken en wordt de datum 

vastgesteld, waarop deze werken moeten worden uitgevoerd en beëindigd.  

De onderaannemer is ertoe gehouden om alle gebreken en tekortkomingen aan de door hem 

gerealiseerde werken, waaromtrent voorbehoud werd gemaakt in het proces-verbaal van voorlopige 

oplevering, te herstellen.  

De onderaannemer heeft bovendien de verplichting om de gebreken en/of tekortkomingen, die na 

het opstellen van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering zichtbaar zijn geworden, of welke 

reeds zichtbaar waren op het ogenblik van het opstellen van dat proces-verbaal, doch nadien zijn 

verslechterd, op zijn kosten en risico te herstellen, en dit tot aan de definitieve oplevering.  

22.6. Indien Hoogmartens van oordeel is dat er belangrijke tekortkomingen of gebreken bestaan, 

dan zal de goedkeuring van de werken geweigerd worden en vermeldt Hoogmartens de redenen van 

deze weigering in het proces-verbaal, waarvan de onderaannemer een exemplaar ontvangt. Dit 

proces-verbaal zal een nieuwe datum vaststellen voor de volledige beëindiging en de goede 

afwerking van de werken. 

22.7. Wanneer het bijzonder bestek in een definitieve oplevering van het project voorziet, dan 

brengt de definitieve oplevering van het project tevens de definitieve oplevering van de opdracht 

mee.  

22.8. De procedure voor de definitieve oplevering verloopt conform de procedure bepaald voor de 

voorlopige oplevering. Hoogmartens verwittigt de onderaannemer tijdig opdat de definitieve 

oplevering tegensprekelijk kan verlopen.  

22.9. De oplevering heeft tot gevolg dat de zichtbare gebreken worden gedekt. 

22.10. De definitieve oplevering is het startpunt van de tienjarige aansprakelijkheid van de 

onderaannemer voor de door hem gepresteerde werken.  
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Artikel 23 – Facturatie en betaling  

23.1. De uitgevoerde werken maken het voorwerp uit van tegensprekelijke opnames tussen 

Hoogmartens en de onderaannemer.   

De onderaannemer maakt maandelijkse facturen op voor de door Hoogmartens en de 

onderaannemer gezamenlijk opgenomen en in het kader van dit artikel goedgekeurde werken. Niet 

aanvaarde werken komen aldus niet in aanmerking voor facturatie. De factuur van de 

onderaannemer wordt slechts aanvaard indien de bestelbon van NV Hoogmartens Wegenbouw aan 

de factuur van de onderaannemer werd gehecht. Indien de hoeveelheden niet vooraf te bepalen zijn, 

dan dient de onderaannemer vooraf een door Hoogmartens goedgekeurde vorderingsstaat aan te 

vragen en deze eveneens aan de factuur te hechten. 

Verschilt het bedrag van de factuur van het goedgekeurd bedrag van de opnamestaat, dan is de 

factuur niet verschuldigd, en wordt zij teruggestuurd. Het terugzenden van de factuur wordt 

beschouwd als een algemeen protest.  

23.2. De betalingstermijn van de factuur van de onderaannemer neemt slechts een aanvang op 

datum van ontvangst van de factuur waaraan de bestelbon en desgevallend de goedgekeurde 

vorderingsstaat gehecht is. De factuur van de onderaannemer is betaalbaar binnen op 60 

kalenderdagen einde maand, voor zover ze door Hoogmartens zijn ontvangen voor de tiende van 

elke maand, en in elk geval, slechts na betaling door de opdrachtgever aan Hoogmartens. Indien de 

factuur later wordt ontvangen dan de 10de van de maand die volgt op de maand waarin de prestaties 

werden uitgevoerd of de leveringen hebben plaatsgevonden, zal de betrokken factuur worden 

betaald op 60 kalenderdagen te rekenen vanaf het einde van de maand waarin de factuur wordt 

ontvangen. 

 

Elke betaling dient te worden beschouwd als een voorschot op de volledige betaling; ze geldt nooit 

als een aanvaarding van de werken.  

Op de ingediende facturen zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of 

verwittiging afgehouden worden:  

 Alle eventuele kosten en schadevergoedingen ten laste van de onderaannemer, zoals boeten, 

kosten voor bijkomende plannen etc.;  

 Alle eventuele kosten en schadevergoedingen die de opdrachtgever, wegens een feit te 

wijten aan de onderaannemer, vordert van Hoogmartens;  

 Alle eventuele kosten en schadevergoedingen die Hoogmartens heeft voorgeschoten of nog 

zal voorschieten om aan het in gebreke blijven van de onderaannemer te verhelpen; 

 Het is Hoogmartens toegestaan om vorderingen ten aanzien van de onderaannemer te 

compenseren met de te betalen facturen.  

23.3. In geval van betwisting tussen Hoogmartens en de onderaannemer met betrekking tot een 

opnamestaat of factuur, heeft de onderaannemer in geen geval het recht de uitvoering van de 
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overeenkomst of van de werkzaamheden op te schorten, noch deze geheel of gedeeltelijk te 

onderbreken of stop te zetten.  

Artikel 24 - Bankwaarborg 

De aannemer verbindt er zich toe voor de aanvang van de werken via een erkende bankinstelling of 

borgstellingskas een waarborg ten belope van 5 % van het totaal bedrag van de werken te stellen..  

De waarborg wordt op schriftelijk verzoek van de onderaannemer als volgt vrijgemaakt:  

 50% na aflevering van het proces-verbaal van voorlopige oplevering, indien er geen 

opmerkingen zijn of nadat voldaan is aan alle opmerkingen vermeld in dit proces-verbaal van 

voorlopige oplevering;  

 50% na aflevering van het proces-verbaal van definitieve oplevering, één en ander onder 

aftrok van de door de onderaannemer aan de aannemer verschuldigde sommen. 

Artikel 25 –Overlijden - faillissement - verbreking door opdrachtgever – voortijdige beëindiging 

door Hoogmartens zonder opgave van redenen 

25.1 In geval de onderaannemer overlijdt of failliet wordt verklaard zal onderhavige overeenkomst 

zonder enige voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege ontbonden zijn ten laste van de 

onderaannemer. 

 

Door het faillissement van de onderaannemer zijn de ten overstaan van Hoogmartens verstrekte 

waarborgen definitief verworven.  

 

Ingeval van faillissement erkennen partijen uitdrukkelijk dat de wederzijdse vorderingen zullen 

worden gecompenseerd. Onderhavige overeenkomst dient beschouwt te worden als een 

nettingsovereenkomst in de zin van de Wet Financiële Zekerheden. 

De onderaannemer heeft in dat geval geen enkel recht op schadevergoeding vanwege Hoogmartens. 

Daartegenover staat dat Hoogmartens, ingeval van dergelijke verbreking, aanspraak heeft op een 

forfaitaire schadevergoeding van 10% van de onderaannemingsprijs, onder voorbehoud van bewijs 

van een grotere schade.  

25.2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst met Hoogmartens verbreekt, zal de 

onderaannemingsovereenkomst van rechtswege eveneens worden beëindigd zonder 

schadevergoeding voor winstderving of andere schadevergoeding. De onderaannemer heeft in dit 

kader wel het recht op betaling van de waarde van de reeds conform de contractdocumenten 

uitgevoerde werken (werkuren en materiaal). 

Indien de beëindiging door de opdrachtgever geheel of ten dele te wijten is aan de slechte uitvoering 

van de werken door de onderaannemer, is deze aan Hoogmartens een forfaitaire schadevergoeding 

verschuldigd die gelijk is aan degene die Hoogmartens aan de opdrachtgever diende te betalen. 
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Hoogmartens kan daarenboven, indien zij het bewijs levert van een hogere door haar geleden 

schade, deze schade verhalen op de onderaannemer.  

25.3. Hoogmartens heeft het recht om de overeenkomst voortijdig te beëindigen zonder opgave 

van redenen, mits het nakomen van volgende regels:  

 De onderaannemer heeft het recht op betaling van de waarde van de reeds conform de 

contractdocumenten uitgevoerde werken (werkuren en materiaal);  

 De onderaannemer heeft het recht op een verbrekingsvergoeding van 10% van het nog niet 

uitgevoerde deel van de opdracht.   

Artikel 26 – Contractuele wanprestatie 

Wanneer de onderaannemer in gebreke blijft één of meerder bepalingen van het contract na te 

leven (waaronder onder andere begrepen de uitvoeringstermijn), heeft Hoogmartens het recht om 

naar eigen keuze : 

- de onderaannemer in gebreke te stellen om binnen de 8 kalenderdagen na verzending van de 

kennisgeving en voor eigen rekening de maatregelen te treffen die nodig zijn om de niet-naleving van 

de contractuele bepaling op afdoende en bevredigende wijze te verhelpen; 

- van rechtswege vanaf datum van de schriftelijke ingebrekestelling, de niet-nageleefde contractuele 

bepaling door een derde te laten uitvoeren, op kosten en risico van de onderaannemer.  

- van rechtswege vanaf de datum van de schriftelijke ingebrekestelling de 

onderaannemingsovereenkomst of een deel ervan te ontbinden. Elke contractuele tekortkoming is 

voldoende zwaarwichtig om tot onmiddellijke ontbinding over te gaan. Hoogmartens heeft, in elk 

geval van contractuele wanprestatie, recht op een forfaitaire vergoeding van 10% van de 

onderaannemingsprijs, onder voorbehoud van een hogere schadevergoeding mits het bewijs van de 

geleden schade.  

Artikel 27 – Partiële nietigheid 

De gehele of partiële nietigheid van één of meer bedingen van onderhavige overeenkomst en/of de 

bijlagen die er integraal deel van uitmaken, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige 

bedingen. Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen teneinde de ongeldige (delen van) 

bedingen te vervangen door andere, die de inhoud ervan zo veel mogelijk benaderen en zo goed 

mogelijk aansluiten bij de inhoud en geest van onderhavige overeenkomst. 

Artikel 28 – Mededelingen 

Alle schriftelijke mededelingen aan Hoogmartens zullen worden uitgevoerd door aangetekende brief, 

gewone brief met ontvangstbewijs, fax of e-mail en dit op volgend adres:  

NV HOOGMARTENS WEGENBOUW, Industrieweg Noord 1137, 3660 Opglabbeek 
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Tel: 089/81 02 30 

Fax:089/85 76 80 

e-mailadres: info@hoogmartens.be 

contactpersoon: Stefaan Hoogmartens. 

Artikel 29 – Vaststellingen bij spoedeisendheid 

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht dringende vaststellingen moeten worden gedaan, meldt 

de ene partij dit onmiddellijk en schriftelijk aan de contactpersoon van de andere partij, zoals 

bedoeld in artikel 5 en artikel 28 van deze algemene aannemingsvoorwaarden.  

In de melding wordt kort het technisch probleem omschreven, de plaats van het probleem, alsook 

dat binnen uiterlijk 24 uur de nodige vaststellingen dienen te zijn gebeurd, waarbij vereist wordt dat 

elke partij bij deze vaststellingen aanwezig dient te zijn, al dan niet bijgestaan door een technisch 

en/of juridisch deskundige.  

De vaststellingen gebeuren vervolgens op tegensprekelijke wijze op plaats en tijdstip zoals 

aangegeven, zelfs indien de ene of de andere partij in de praktijk niet aanwezig of niet 

vertegenwoordigd is.  

Het tegensprekelijk karakter van deze vaststellingen kan achteraf in rechte niet meer worden 

betwist.  

Artikel 30 – Eigendom en risico overdracht 

De eigendom van de geleverde materialen en installaties gaat over op het ogenblik deze verwerkt 

worden in het project. 

 

Tot bij oplevering blijft het risico op het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de werken en 

materialen bij de onderaannemer. 

 

Artikel 31 – Ernstige tekortkomingen  

  

31.1. In geval Hoogmartens een ernstige tekortkoming vaststelt, heeft hij overeenkomstig artikel 

26 hiervoor het recht om: 

- hetzij de overeenkomst te ontbinden,  

- hetzij de onderaannemer bij aangetekend schrijven of schrijven met ontvangstbewijs in gebreke te 

stellen om hieraan te verhelpen. Indien hieraan geen gevolg gegeven wordt binnen de acht (8) 

kalenderdagen na verzending van dit schrijven, heeft Hoogmartens tevens het recht de 

overeenkomst van rechtswege geheel of gedeeltelijk als beëindigd te beschouwen, ten laste en ten 

nadele van de onderaannemer, zonder dat de onderaannemer schadevergoeding kan eisen.  

 

31.2. Alle sommen die op het ogenblik van ingebrekestelling nog zouden verschuldigd zijn aan 

onderaannemer in het kader van onderhavige overeenkomst zijn niet meer opeisbaar door de 
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onderaannemer en zullen worden aangezien als schadevergoeding voor Hoogmartens  onverminderd 

het recht van Hoogmartens om daarnaast een bijkomende schadevergoeding te vorderen ten 

volledige vergoeding van de schade.  

 

31.3.  Vanaf de ontbinding resp. het verstrijken van voormelde termijn van acht (8) kalenderdagen, 

heeft Hoogmartens het recht de onderaannemer de toegang tot de werf te ontzeggen en de 

werkzaamheden voort te zetten of te doen voortzetten door derde, op kosten en risico van de 

onderaannemer, onverminderd de rechten van Hoogmartens op andere schadevergoedingen en 

zonder andere verplichting dan een vorderingsstaat en een staat van evaluatie van de werken te 

doen opstellen. De toepassing van die maatregelen verleent de onderaannemer geen vrijstelling van 

eventuele vertragingsboetes. 

 

31.4.  Als ernstige tekortkomingen worden o.m. beschouwd: 

 

- als de onderaannemer de werken 3 kalenderdagen na de contractueel voorziene 

aanvangsdatum niet heeft aangevat; 

- als de onderaannemer zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de 

aannemer de werken gedurende meer dan 3 kalenderdagen in de loop van dezelfde 

maand onderbreekt of als hij de werf verlaat; 

- als de onderaannemer de bepalingen inzake de tewerkstelling van buitenlandse 

werknemers niet naleeft; 

- als de onderaannemer, zijn werknemers of aangestelden de veiligheidsvoorschriften niet 

naleven; 

- als de onderaannemer geen of onvoldoende verzekeringsdekking heeft en indien tijdens 

de periode van uitvoering van de overeenkomst zou blijken dat de verplicht gestelde 

verzekeringsdekking niet meer zou bestaan of zou verminderd zijn;  

- als de onderaannemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de 

aannemingsovereenkomst aan een derde overdraagt of in onderaanneming door een 

derde laat uitvoeren; 

- wanneer de onderaannemer niet voldoet aan de overeengekomen kwaliteitsvereisten, 

standaarden of normen; 

- wanneer de onderaannemer niet voldoet aan de vastgestelde werkplanning of er een 

achterstand op de normale ontwikkeling ontstaat van meer dan acht (8) kalenderdagen; 

- in geval van zware fout of grof verzuim in hoofde van de onderaannemer; 

- in geval van vereffening, gerechtelijk akkoord, faillissement van de onderaannemer. 

 

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. 

 

Artikel 32 – Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken 

32.1. Indien Hoogmartens door de opdrachtgever of een derde wordt aangesproken voor zaken 

die verband houden met de werken die uitgevoerd zijn of dienen uitgevoerd te worden door de 
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onderaannemer, zal de onderaannemer op eerste verzoek van Hoogmartens vrijwillig tussenkomen 

in dit geschil, en zulks ongeacht voor welke rechtbank of rechtsprekende instantie dit geschiedt.   

De onderaannemer verbindt er zich toe alle nodige informatie, stukken en assistentie te verlenen 

met het oog op een vlotte beslechting van dit geschil.  

32.2. In geval er bij de uitvoering van deze overeenkomst, tussen de onderaannemer en 

Hoogmartens een geschil van technische aard rijst, verbinden de partijen er zich toe zich te goeder 

trouw te beraden over een oplossing ervan. 

In voorkomend geval kunnen zij beslissen dit geschil voor te leggen aan een gemeenschappelijk 

aangeduid deskundige of college van deskundigen wiens oordeel voor partijen alsdan bindend zal 

zijn. De kosten van zulke expertise zullen bij gelijke delen worden voorgeschoten en uiteindelijk ten 

laste gelegd worden van partij(en) en in de proportie, door de deskundige vastgelegd.  

32.3. Op al onze overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. 

Iedere onenigheid met betrekking tot de geldigheid, de uitvoering, interpretatie of beëindiging van 

onderhavige overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het 

gerechtelijk arrondissement waar Hoogmartens haar zetel gevestigd heeft. 

32.3. Gelieve de overeenkomst, met inbegrip van de algemene aannemingsvoorwaarden en de 

toepasselijke documenten, voor akkoord geparafeerd op iedere bladzijde en ondertekend aan ons 

over te maken binnen de 8 kalenderdagen. 

Bij ontstentenis ervan aanvaardt de onderaannemer integraal de contractuele bepalingen door de 

aanvaarding resp. uitvoering van de opdracht. 


