NOTA : GETUIGSCHRIFT GOEDE UITVOERING
In de huidige situatie is het ieder bouwheer vrij te oordelen of hij al of niet een getuigschrift van goede
uitvoering aflevert. De bouwheer heeft geen criteria waarop hij zich kan baseren en doet dit dan in
veel gevallen met een soort van buikgevoel. Het al dan niet afleveren van een getuigschrift is dan ook
sterk afhankelijk van de bouwheer. Het is in deze situatie voor de aannemer erg onzeker of hij zijn
getuigschrift zal krijgen. Als hij geen getuigschrift krijgt, weet hij niet waarom en bij onenigheid kan
nergens op worden teruggevallen.
De getuigschriften zijn voor de aannemer nodig voor het bekomen van zijn erkenning bij de FOD
Economie – Dienst Erkenningen der aannemers. Gezien de onduidelijkheid betreffende de
getuigschriften kan men zich ook vragen stellen over de waarde van deze erkenningen.
Een aantal belangrijke bouwheren in Vlaanderen, waaronder AWV, Aquafin, de rioolbeheerders
TMVW en Infrax, VMSW, de gemeenten (vertegenwoordigd door ORI), hebben het initiatief genomen
om een aantal criteria vast te leggen om te bepalen wanneer het getuigschrift voor goede uitvoering
kan afgeleverd worden. Het doel hiervan is de uniformiteit te verhogen en de kwaliteit van de
uitvoering van werken in de openbare sector te verhogen.
De beoordeling van de criteria voor het al dan niet afleveren van een getuigschrift worden opgenomen
in de “Bijlage bij het getuigschrift goede uitvoering”. Een getuigschrift kan pas afgeleverd worden als
aan alle criteria voldaan is die in deze Bijlage zijn opgenomen.
Het getuigschrift dient aan de hoofdaannemer afgeleverd te worden door de aanbestedende instantie.
Het is de aannemer die het getuigschrift aan de dienst Erkenningen van de FOD bezorgt.
De beoordeling moet altijd opgemaakt worden voor ieder werk, ongeacht of de hoofdaannemer een
getuigschrift opvraagt. Het getuigschrift wordt enkel afgeleverd als de aannemer het effectief opvraagt
en als de beoordeling positief is. Bij een negatieve beoordeling kan de aannemer wel de bijlage met
de beoordelingscriteria bij de bouwheer opvragen.
In een eerste fase zullen alle dossiers met aanbestedingsdatum vanaf 1 juli 2012 gebruik maken van
deze beoordelingscriteria voor het al dan niet afleveren van het getuigschrift van goede uitvoering.
In een tweede fase willen de initiatiefnemers het draagvlak vergroten door ook andere bouwheren in
Vlaanderen te betrekken, o.a. waterbouwsector, De Lijn, etc… Ook de gemeentebesturen zouden
dan hiertoe (eventueel decretaal) verplicht moeten worden.
Tevens is het aangewezen dat de bouwheren een softwarepakket maken (cfr. AquaSam van Aquafin).
Deze software kan dan gebruikt worden door de bouwheren die zelf niet beschikken over een
geautomatiseerd systeem voor beoordeling van de criteria..
De derde fase houdt in dat deze getuigschriften worden bijgehouden in een centrale database en dat
een systeem wordt uitgewerkt om deze te gebruiken als selectiecriteria in de bestekken (bovenop of
ter vervanging van het huidige systeem van de erkenningen).
Kort samengevat komt de beoordeling er op neer dat een getuigschrift voor goede uitvoering enkel
kan afgeleverd worden als aan 3 criteria is voldaan:
- niet te veel refacties (beoordeling controleplan)
- uitvoeringstermijn gerespecteerd
- geen PV's van vaststelling van in gebreke blijven (bedrog, veiligheid, minder hinder, etc...).
Deze criteria worden in de Bijlage in 3 aparte delen behandeld:

Deel 1: BEOORDELING CONTROLEPLAN
Controlefrequentie en resultaten van in situ en a posteriori proeven. In de tabel worden alle proeven
opgelijst die volgens de van toepassing zijnde bestekken dienen uitgevoerd te worden. Enkele ad hoc
in situ proeven en ook proeven betreffende ingangscontrole worden hierin niet opgenomen. Het aantal
voorziene controles en het aantal effectief uitgevoerde controles worden vergeleken. Indien niet alle
proeven werden uitgevoerd, wordt opgegeven of hiervoor een geldige motivering bestaat. Van de
uitgevoerde proeven wordt nagezien hoeveel conform zijn en hoeveel niet conform zijn. Van deze niet
conforme wordt ook opgegeven hoeveel tegenproeven niet conform waren. De aannemer heeft de
verantwoordelijkheid om het bestuur te melden dat het werk klaar is voor controle. De beoordeling van
dit gedeelte dient als aansporing voor het bestuur om alle proeven uit te voeren en heeft geen verdere
invloed op het al dan niet afleveren van het getuigschrift van goede uitvoering.
Voor uitvoeringen en resultaten die niet conform zijn worden kortingen wegens minderwaarde
berekend volgens vastgelegde refactieformules. De procentuele korting wegens minderwaarde ten
opzichte van het totale bedrag van deze bestekspost wordt afgetoetst ten opzichte van een
grenswaarde (15%) die niet mag overschreden worden. Overschrijding van deze waarde voor ten
minste één van de besteksposten geeft aanleiding tot het niet afleveren van een getuigschrift voor
goede uitvoering.
Ook de totale korting wegens minderwaarde voor het gehele werk wordt afgetoetst ten opzichte van
een grenswaarde (5%) op de totale kostprijs van de werken. Indien deze grenswaarde wordt
overschreden dan wordt het getuigschrift voor goede uitvoering niet afgeleverd.
Indien de totale korting wegens minderwaarde voor het gehele werk kleiner is dan 1% dan kan een
overschrijding van de grenswaarde van 15% van één of meer besteksposten door de bouwheer toch
aanvaard worden.

Deel 2: BEOORDELING VAN DE UITVOERINGSTERMIJNEN
In dit deel wordt gekeken of er geen overschrijding is van de voorziene uitvoeringstermijn (inclusief de
toegestane termijnsverlengingen). In het geval er in het bestek fasen voorzien zijn met een bindende
deeltermijn worden deze hier ook opgenomen.
In de wetgeving overheidsopdrachten staat vermeld dat het louter verstrijken van de eventueel
verlengde uitvoeringstermijn de dienstverlener in gebreke stelt. Alle voorschriften betreffende de
boeten wegens laattijdige uitvoering, treden van rechtswege in werking, zonder enige kennisgeving of
bericht. De boeten wegens laattijdige uitvoering worden berekend naar rato van 0,07 percent per
kalenderdag vertraging, met een maximum van 5 percent van de waarde van de diensten waarvan de
uitvoering met dezelfde vertraging gebeurde.
Voor de toekenning van het getuigschrift voor goede uitvoering, wordt als grenswaarde genomen: 5 %
van de totale uitvoeringstermijn (idem voor de eventuele bindende deeltermijnen). Hierdoor is de
toegestane overschrijding, waarbij alsnog het getuigschrift voor goede uitvoering wordt toegekend,
afhankelijk gemaakt van de grootte (duurtijd) van het werk.

Deel 3: BEOORDELING VAN DE PROCESSEN VERBAAL VAN VASTSTELLING VAN IN
GEBREKE BLIJVEN
Hier zijn een aantal categorieën van processen verbaal opgenomen. Het gaat om niet geseponeerde
processen verbaal van vaststelling van in gebreke blijven. Indien de grenswaarde (0) van het aantal
PV’s overschreden wordt, dan zal geen getuigschrift voor goede uitvoering worden afgeleverd.

Verder worden in de Bijlage volgende gegevens vermeld:
-

-

Alle gegevens betreffende de aannemer en het uitgevoerde werk worden opgegeven. Door
het opnemen van de Categorie en de Klasse is het steeds duidelijk waarvoor de beoordeling
gebeurde.
De gegevens van de verantwoordelijke voor het invullen van de Bijlage.
De conclusie of het getuigschrift al dan niet kan worden afgeleverd.

In bijlage bij deze nota:
-

Voorbeeld van de “Bijlage bij het getuigschrift voor goede uitvoering”.
Voorbeeld van een “Getuigschrift voor goede uitvoering”.

