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met betrekking tot de gevolgen van de prijsstijging van ferrometalen (staal) en ruw gietijzer

Aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Openbare Instellingen en de Agentschap-
pen met rechtspersoonlijkheid,

Deze omzendbrief is van toepassing op overheidsopdrachten die door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse
gewest gegund worden, en op overheidsopdrachten die door het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap
gesubsidieerd worden, en dit ten belope van het subsidieerbare gedeelte.

De grote vraag naar staal en gietijzer op de internationale markt heeft de voorbije maanden een spectaculaire
stijging van de prijs van allerlei soorten staal en gietijzer tot gevolg gehad.

Redelijkerwijze mag aangenomen worden dat sommige aannemers of leveranciers zulke prijsverhoging niet
konden voorzien bij het indienen van hun offerte.

Ook wanneer het bestek een herzieningsclausule bevat, is het mogelijk dat er onvoldoende rekening wordt
gehouden met de invloed van deze prijsstijging.

De aannemer of leverancier die vindt dat hij ingevolge de prijsstijging van staal en gietijzer een nadeel lijdt, kan
bij de aanbestedende overheid een vraag indienen om vergoed te worden volgens de modaliteiten van onderhavige
omzendbrief.

Deze manier van vergoeden moet aanzien worden als een minnelijke schikking tussen de aannemer of de
leverancier en de aanbestedende overheid en zal het voorwerp uitmaken van een bijakte bij de overheidsopdracht.

Zij zal slechts betrekking mogen hebben op de maandstaten voor de werken die sedert 1 maart 2004 werden
uitgevoerd.

Het recht op een vergoeding volgens de modaliteiten in de gevallen 1.b en 2 hieronder vervalt wanneer de
maandelijkse vergoeding gedurende 3 opeenvolgende maanden percentsgewijze lager ligt dan 2,5 % van de
eenheidsprijs.

Om voor deze minnelijke schikking in aanmerking te kunnen komen moet aan volgende voorwaarden cumulatief
voldaan worden :

— de voor een bepaalde post berekende vergoeding is percentsgewijze groter dan 2,5 % van de eenheidsprijs van
de betrokken post van de samenvattende opmetingsstaat;

— de in uitvoering zijnde overheidsopdracht is aanbesteed uiterlijk op 12 juli 2004.
De vergoedingen worden maandelijks vastgesteld op basis van de ingediende meetstaten en zullen enkel

betrekking hebben op ferrometalen (OW-prijzen 210 tot 226) en ruw gietijzer (OW-prijzen 227 tot 229).
Op prijstechnisch vlak zijn de modaliteiten, afhankelijk van de besteksvoorwaarden, de volgende :
1. Er zijn afzonderlijke posten voor staal en/of gietijzer :
a) In het bestek is er een specifieke herzieningsformule voorzien :
Aangezien de prijs evolueert in functie van de OW-waarde van het staal en het gietijzer, wordt er geen bijkomende

vergoeding boven deze uit de herzieningsformule toegekend.
De herzieningsformule bevat immers parameters die de reële kosten van de overheidsopdracht vertegenwoordi-

gen overeenkomstig artikel 57, § 2, van de wet betreffende de economische herstelmaatregelen van 30 maart 1976,
alsmede een niet herzienbaar gedeelte (20 %).

vb. voor gewalst staal en smeedstaal :

waarin :
P : het op basis van de overeenkomst vastgestelde bedrag van de staat voorstelt;
p : het aangepaste bedrag, rekening houdend met de schommelingen van de lonen en van de erop betrekking

hebbende sociale lasten en verzekeringen, alsmede van de prijzen van de materialen, grondstoffen en verbruikspro-
ducten;

S : het nationaal referentieloon voor de metaal-, machine- en elektrische bouw : fabriek en werkplaats, vermeerderd
met de door de FOD Mobiliteit en Vervoer aangenomen totale sociale lasten en verzekeringen, van kracht 10 dagen
vóór de datum van de opening van de offertes;

s : hetzelfde uurloon, van kracht op de begindatum van de in de termijnbetaling beschouwde maandperiode
(vermeerderd met dezelfde totale sociale lasten en verzekeringen);

M : de som van
* x % van de prijs per ton van de kwaliteitsprofielen (OW 210);
* y % van de prijs per ton van het kwaliteitsstaal (OW 211);
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* z % van de prijs per ton van de dikke kwaliteitsstaalplaten (OW 212);
Deze prijzen hebben betrekking op de kalendermaand die aan de opening van de offertes voorafgaat;
m : hetzelfde gemiddelde van de prijzen van dezelfde producten, van kracht gedurende de kalendermaand die aan

de begindatum van de in de termijnbetaling beschouwde maandperiode voorafgaat.
vb. voor vormgietstaal en gietijzer :

waarin :
P : het op basis van de overeenkomst vastgestelde bedrag van de staat voorstelt;
p : het aangepaste bedrag, rekening houdend met de schommelingen van de lonen en van de erop betrekking

hebbende sociale lasten en verzekeringen, alsmede van de prijzen van de materialen, grondstoffen en verbruikspro-
ducten;

S : het nationaal referentieloon voor de metaal-, machine- en elektrische bouw : fabriek en werkplaats, vermeerderd
met de door de FOD Mobiliteit en Vervoer aangenomen totale sociale lasten en verzekeringen, van kracht 10 dagen
vóór de datum van de opening van de offertes;

s : hetzelfde uurloon, van kracht op de begindatum van de in de termijnbetaling beschouwde maandperiode
(vermeerderd met dezelfde totale sociale lasten en verzekeringen);

M : de referentieprijs OW 228, van kracht gedurende de kalendermaand die aan de voor de opening van de offertes
vastgestelde datum voorafgaat, van een ton hematiet gieterij gietijzer (Si : 2,5 tot 3 % - P : 0,5 tot 0,7 %);

m : de referentieprijs OW van het hierboven omschreven product, van kracht gedurende de kalendermaand die
aan de begindatum van de in de termijnbetaling beschouwde maandperiode voorafgaat.

b) Een algemene herzieningsformule, al dan niet een OW-term voor staal of gietijzer omvattende, is van
toepassing :

Op de maandelijks te vorderen bedragen wordt een supplementaire vergoeding op de eenheidsprijs toegekend
volgens de formule :

waarin :
X = supplementaire vergoeding op de eenheidsprijs voor de betrokken maand van uitvoering
OWx = OW-prijs voor de maand van uitvoering
OWa = OW-prijs voor de maand van aanbesteding
h = de herzieningscoëfficiënt voor de maand van uitvoering volgens de algemene herzieningsformule in het bestek
1,15 = de verhoging met 15% voor de algemene kosten (1).
Indien de eenheidsprijs betrekking heeft op verschillende staalsoorten (met verschillende OW-prijzen) dient

bovenstaande formule toegepast te worden op alle onderdelen :
vb. :
* x % kwaliteitsprofielen (OW 210);
* y % kwaliteitsstaal (OW 211);
dan is

2. Betonstaal is verwerkt in betonelementen (bv. betonstaal dat verwerkt is in cementbetonverhardingen of in
welfsels) :

Omdat de kostprijs van de wapening begrepen is in de eenheidsprijs per m2 of per m3 van het betonelement,
waarbij ongeveer x kg/m2 of y kg/m3 staal verwerkt wordt, zal de waarde van X uit punt 1.b vermenigvuldigd worden
met x of y, om de maandelijks supplementaire vergoeding op de eenheidsprijs te kennen.

3. Andere gevallen :
De aannemer of leverancier dient het bedrag van de vergoeding waarop hij per betrokken post van de

samenvattende opmetingsstaat meent recht te hebben, te staven aan de hand van een gedetailleerd dossier.
Indien de aannemer of leverancier meent dat hij door deze omzendbrief onvoldoende vergoed wordt voor het

geleden nadeel, kan hij een aanvraag indienen overeenkomstig punt 3.), mits het geleden nadeel het bedrag van
1000 euro overschrijdt.

De aanbestedende overheid zal in dit geval overgaan tot een verificatie van de boekhoudkundige documenten
overeenkomstig artikel 16, § 5 van de algemene aannemingsvoorwaarden.

Deze omzendbrief heeft uitwerking met ingang van 12 juli 2004 en vervangt de omzendbrief OW 2004/1.
Brussel, 20 mei 2005.

G. BOURGEOIS,
Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

K. PEETERS,
Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Nota’s

(1) Winst komt niet in aanmerking omdat het niet de bedoeling is dat de aannemer voordeel zou halen uit deze
vergoeding, maar wel een dekking zou bekomen van het geleden nadeel na aftrekking van het aannemingsrisico.
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