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1. Inleiding
In overleg tussen ORI en AWV, maar ook tussen ORI en overige overheidsdiensten van de
Vlaamse overheid (zoals bvb. Aquafin) groeide consensus om het % ereloon van de
studiebureaus minder afhankelijk te maken van de (voor externen op voorhand niet in te
schatten) conjunctuur- en bedrijfseconomische overwegingen die aannemers maken in het
bepalen van hun inschrijvingsprijzen. Daarom wordt voorgesteld om afwijkingen t.o.v. een
normale te verwachten prijsevolutie tussen het moment dat het studiecontract afgesloten
wordt en het moment dat de eigenlijke werken zelf aanbesteed worden te compenseren, via
een contractueel vastgelegde formule.
2. Conjunctuurcompensatieformule
Hieronder wordt de conjunctuurcompensatieformule weergegeven:

met
− c: conjunctuurindex;
− de dempingsfactor wordt vastgelegd op 0,9;
− Aab: loonindex (Agoria-loonindex) op datum opening offertes van de werkenopdracht;
− A2011: loonindex in basisjaar 2011;
− RA(%): wegingsfactor die het aandeel van de rioleringswerken in de werkenopdracht
aangeeft;
− RIab: rioleringsindex op datum opening offertes van de werkenopdracht;
− RI2011: rioleringsindex in basisjaar 2011;
− WA(%): wegingsfactor die het aandeel van de wegeniswerken in de werkenopdracht
aangeeft;
− WIab: wegenisindex op datum opening offertes van de werkenopdracht;
− WI2011: wegenisindex in basisjaar 2011;
− KA(%): wegingsfactor die het aandeel van de kunstwerken in de werkenopdracht aangeeft;
− KIab: kunstwerkenindex op datum opening offertes van de werkenopdracht;
− KI2011: wegenisindex in basisjaar 2011.
De som van WA(%), RA(%) en KA(%) dient steeds gelijk te zijn aan 1.
De wegingsfactoren RA(%), WA(%) en KA(%) zullen door de projectingenieurs van AWV voor
elke studieopdracht individueel worden ingeschat in functie van de inhoud van de
overeenkomstige werkenopdracht.
Ter informatie herhaalt ATO dat uit een analyse van een steekproef van projecten is gebleken
dat de gemiddelde verhouding tussen de drie bouwdisciplines voor AWV er als volgt uitziet:
− Wegenbouw: 71%
− Rioleringswerken: 14%
− Kunstwerken: 15%

Inzake de publicatie van de index-waarden, verbindt ATO er zich toe om de historische
indexwaarden (vanaf 2011 tot 2016) tegen eind juni e.k. ter beschikking te stellen in de
infotheek binnen het MEDIAAN-platform. ATO zal instaan voor het berekenen en aanleveren
van de indexen voor wegenbouw en kunstwerken, Aquafin voor de index voor
rioleringswerken. Voor de periodieke berekening en bekendmaking van de nieuwe
indexwaarden, zal ATO deze jaarlijks vóór het einde van februari aanleveren (bv. ten laatste op
28.02.2018 zullen de indexwaarden voor 2017 worden bekend gemaakt). De bekendmaking
zal eveneens geschieden binnen MEDIAAN.
Bij nieuwe studiecontracten wordt het ereloonpercentage van het project vermenigvuldigd
met deze factor c.
3. Toepassing van de conjunctuurcompensatieformule
De toepassing van deze indexatie is verplicht voor alle nieuwe studiecontracten die
gepubliceerd worden vanaf 1/7/2017, uiteraard voor zover een procentueel ereloon wordt
gehanteerd.
Voor studiecontracten die in het verleden werden afgesloten en waarvan de aanbesteding der
werken nog niet is doorgegaan, zullen bijakten afgesloten worden. Via deze bijakte zal de
conjunctuurcompensatieformule alsnog van kracht gesteld worden.
Voor studiecontracten die in het verleden afgesloten werden en waarbij (na 1/7/2016) een
aanbesteding der werken is doorgegaan, zal een ad-hoc compensatie in overweging genomen
worden indien een studiebureau hier op basis van artikelen 54, 55 of 56 KB Uitvoering van 14
januari 2013 zoals van toepassing vóór 1/07/2017 om verzoekt.
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