
HOOFDSTUK XX : CONTRACTUELE VOORWAARDEN VAN SOCIALE AARD – 
VERBINTENIS VAN DE INSCHRIJVERS 
 

a) De aannemer verbindt zich er zonder voorbehoud toe, zelf of eventueel via zijn onderaannemers, in het kader van 
een arbeidsovereenkomst van arbeider overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de collectieve 
arbeidsovereenkomsten toepasselijk op de uit te voeren prestaties op de betrokken werf, personeel aan te werven 
dat hem zal worden voorgesteld door de aanbestedende overheid of door het aangeduide begeleidende organisme, 
overeenkomstig de onderhavige administratieve voorschriften, en in navolging van de voorwaarden die in de bijlage 
hierna zijn opgenomen. 

b) De Aanbestedende Overheid zal zich laten bijstaan door een begeleidend organisme teneinde tijdens de uitvoering 
toezicht te houden op de naleving door de aannemer van de contractuele bepaling van sociale aard, bedoeld onder 
het punt “a”, alsook in de bijlage van het onderhavige bijzonder bestek. 

Het begeleidende organisme is de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, Actiris, met 
maatschappelijke zetel Sterrenkundelaan 14 te 1210 Brussel. 

De inhoud van het mandaat van Actiris zal worden gepreciseerd in de kennisgeving van de beslissing tot gunning 
van de opdracht. 

Actiris zal voor deze opdracht worden vertegenwoordigd door zijn Directeur-generaal of door om het even welk 
personeelslid door hem aangeduid. 

 Teneinde deze opdracht te kunnen volbrengen, worden de behoorlijk gemandateerde afgevaardigden van Actiris, 
net als de vertegenwoordigers van de aanbestedende overheid, beschouwd als zijnde belast met de controle op de 
uitvoering van de opdracht in de zin van artikels 11 en 75 van het KB van 14 januari 2013; derhalve mogen zij, op 
eigen verantwoordelijkheid, de werf betreden om er toezicht te houden en om de begeleidingstaken die hen worden 
toevertrouwd, uit te voeren, zonder dat de aannemer hun de toegang tot de werf kan verbieden. 

Van zodra zij aankomen, dienen zij steeds de werfleider van hun aanwezigheid op de hoogte te stellen en de door 
de aannemer vastgestelde veiligheidsvoorschriften na te leven overeenkomstig artikel 79 van het KB van 14 januari 
2013. In voorkomend geval dienen zij de aanbestedende overheid op de hoogte te stellen van de tekortkomingen 
die zij zouden vaststellen. 

Indien het personeel voorzien in punt “a” van onderhavige administratieve voorwaarden, onder de voorwaarden 
voorzien in de bijlage bij onderhavig bijzonder bestek, niet wordt aangenomen, zullen de boetes en minderwaarden 
voorzien in artikel 20 §4 van onderhavig bestek van toepassing zijn. 

Elke andere tekortkoming in verband met de verbintenissen aangegaan door de aannemer zelf en/of door zijn eigen 
onderaannemers wat betreft de tewerkstelling op de werf van het personeel bedoeld onder het punt “a”  van de 
onderhavige administratieve bepalingen, in de voorwaarden voorzien in de bijlage van het onderhavige bijzonder 
bestek, die tijdens de uitvoering vastgesteld wordt hetzij door de Leidende Ambtenaar hetzij door om het even welke 
persoon behoorlijk te dien einde gemandateerd, met name de afgevaardigde van Actiris, zal door de aanbestedende 
overheid kunnen worden beschouwd als een gebrek in de uitvoering zoals bedoeld in artikel 20 § 1 van de algemene 
aannemingsvoorwaarden voor overheidsopdrachten.  
 De aanbestedende overheid zal in dit geval artikel 44 § 2 van het KB van 14 januari 2013 toepassen. 

Bij elke tekortkoming in verband met deze voorwaarden kan één of meerdere van de maatregelen voorzien in §§ 
45 tot 49 van het KB van 14 januari 2013, alsook in artikel 87, aan de aannemer worden opgelegd. 

BIJLAGE 
Toepassingsvoorwaarden van de contractuele clausule van sociale aard 
2.  Verplichtingen van de aannemer 
1.1. De aannemer verbindt zich ertoe op de werf, in het kader van een arbeidsovereenkomst van arbeider van 

bepaalde of onbepaalde duur, overeenkomstig de wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen eigen aan 
de betreffende sector, personen met de hoedanigheid van inschakelingspersoon, die aan het hierna omschreven 
profiel beantwoorden, aan te werven. Het aantal aan te werven personen wordt bepaald in artikel 4. 

1.2. Indien de aannemer bepaalde werken waarvoor, overeenkomstig de onderhavige bepalingen, 
inschakelingspersonen zouden moeten worden tewerkgesteld, niet zelf uitvoert, zullen de 
onderaannemingsovereenkomsten diezelfde verplichting aan de onderaannemers opleggen. De aannemer blijft 
echter alleen verantwoordelijk voor de toepassing van onderhavige clausule ten opzichte van de aanbestedende 
overheid. 

 
1.3. De tewerkstelling dient aan te vatten: 



- hetzij op de datum die normaal door de aanbestedende overheid wordt bepaald voor het begin van de werken, 
voor de personen die de vereiste kwalificatie hebben voor een van de vereiste beroepen vanaf het begin van de 
werf; 

- hetzij op de datum voorzien door de planning van de werken voor het begin van de werkzaamheden waarvoor 
een beroep dient te worden gedaan op personen die de vereiste kwalificatie hebben, in een van de andere 
voorziene beroepen. 

1.4. De inschakelingspersonen dienen op de werf, tijdens de ganse duur van hun overeenkomst, te worden belast met 
taken behorende tot het beroep waarvoor de tewerkstelling is voorzien. Elke tewerkstelling voor andere taken 
waartoe door de aannemer of door één van zijn onderaannemers werd besloten zonder de voorafgaande 
goedkeuring van de aanbestedende overheid, zal worden beschouwd als een inbreuk op de bepalingen van de 
overeenkomst vanwege de aannemer. 

1.5. De aannemer zal de aanbestedende overheid een kopie bezorgen van de onderaannemingsovereenkomsten 
waarvoor de onderhavige bepaling van toepassing is. 

1.6. De aannemer zal leden van zijn personeel aanduiden die bijzonder gekwalificeerd zijn om de 
inschakelingspersonen op een gepaste wijze te begeleiden en zodoende de eigen beroepservaring van deze 
laatsten bij te werken tijdens hun tewerkstelling op de werf. 

De modaliteiten van deze begeleiding zullen schriftelijk worden overeengekomen tussen de aannemer en Actiris, 
nog voor de aanwerving van de inschakelingspersonen; zij zullen ter kennis worden gebracht van de 
aanbestedende overheid. 

2. Kenmerken van de inschakelingspersonen 

De inschakelingspersonen in de zin die men hier bedoelt, zijn werkzoekenden met een kwalificerende 
beroepsopleiding in één van de bouwberoepen, verkregen na een individueel inschakelingsparcours opgevolgd door 
Actiris, zijn partners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of gelijkwaardige instanties van andere gewesten. 

Ze hebben geen beroepservaring van meer dan 150 werkuren gedurende de laatste 12 maanden. 

 
3. Beroepen waarvoor de tewerkstelling wordt voorzien 

De beroepen waarvoor de tewerkstelling van inschakelingspersonen moet worden georganiseerd, zijn de beroepen van de 
bouwsector voor zover ze worden uitgeoefend op de werf waarvoor de aanbesteder heeft ingeschreven. 

 
4.  Aantal inschakelingspersonen dat op de werf dient te worden tewerkgesteld  
Het aantal inschakelingspersonen dat tijdens de duur van de werken dient te worden tewerkgesteld, 
rekening houdend met de beroepen die in aanmerking komen voor de uitvoering van de opdracht, met 
de werfomstandigheden en met de individuele contractuele voorwaarden, met name wat de wekelijkse 
en dagelijkse arbeidsduur op de werf betreft, moet overeenkomen met een minimum van XX volledige 
werkdagen  

De aannemer zal zonder verwijl, onmiddellijk na de kennisgeving van de beslissing van gunning van 
de opdracht, de bezetting die hij op de werf wil tewerk stellen of laten tewerk stellen, zodat minstens 
het minimumwerkvolume uitgedrukt in volledige werkdagen per arbeidseenheid bereikt kan worden, 
aan de aanbestedende overheid en aan Actiris mededelen. 

Samen met hen zal hij, beroep per beroep, het aantal inschakelingspersonen bepalen dat op de werf 
zal worden tewerkgesteld hetzij door hem, hetzij door zijn onderaannemers.  

Daarenboven dient hij aan de aanbestedende overheid en Actiris het bedrag van de loonmassa mede 
te delen dat hij of zijn onderaannemers aan de toepassing van de sociale clausule zullen besteden. 
5. Aanduiding van de inschakelingspersonen 
Een lijst met kandidaten die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen, zal door Actiris aan de 
aanbesteder worden meegedeeld binnen de 30 werkdagen te rekenen vanaf het eerste 
contactmoment voor de personen die vanaf de aanvang van de werken worden geacht te worden 
tewerkgesteld. 

De lijst met personen voor wie de tewerkstelling slechts tijdens de uitvoering van de opdracht moet 
gebeuren, zal op basis van dezelfde voorwaarden worden meegedeeld in functie van de planning van 
de werken. 



Het komt de aanbesteder toe onder de voorgestelde kandidaten en binnen de grenzen van het 
voorziene aantal manschappen de werkzoekenden aan te duiden die hij wil tewerkstellen rekening 
houdende met het beroep waarvoor ze werden opgeleid. 

 

De aanduiding gebeurt binnen de termijnen die toelaten dat de tewerkstelling begint overeenkomstig 
artikel 1, paragraaf 3. 

6. Sociale planning 
Vervolgens dient de aannemer aan de aanbestedende overheid en Actiris ten laatste vijftien 
kalenderdagen nadat de aanvangsdatum voor de werken werd vastgesteld, een uitvoeringsplanning 
van de sociale clausule, “sociale planning” genoemd, voor te leggen, overeenkomstig de bepalingen 
van het bijzondere bestek en met de vermelding van de dagen van tewerkstelling van de 
inschakelingspersonen rekening houdend met de termijn en de uitvoeringsplanning van de opdracht 
en, per dag, met het aantal inschakelingspersonen die hij verwacht tewerk te stellen of te laten 
tewerkstellen, alsook telkens het desbetreffende beroep.  De tewerkstelling van de 
inschakelingspersonen moet evenredig verdeeld zijn over de hele duur van de werf. 

Ook al wordt de sociale planning door de aanbestedende overheid aanvaard, toch blijft hij indicatief 
van aard en kan hij derhalve tijdens de uitvoering worden aangepast wanneer de omstandigheden dat 
vereisen, evenwel mits de goedkeuring van de aanbestedende overheid of van diens afgevaardigde.  
In geval van wijziging dient Actiris hiervan op regelmatige wijze geïnformeerd te worden. 
7. Gezamenlijke evaluatie 
Na de beëindiging van de overeenkomst zal een evaluatie van iedere tewerkgestelde 
inschakelingspersoon plaatsvinden, in toepassing van de onderhavige bepalingen. Deze evaluatie 
heeft betrekking op de manier waarop de tewerkstelling is verlopen en de nieuwe ervaring die door de 
inschakelingspersoon werd opgedaan.  

De evaluatie zal gezamenlijk geschieden door Actiris, de aannemer of zijn afgevaardigde en door de 
inschakelingspersoon zelf en opgetekend worden op een evaluatieformulier, waarvan een model in 
bijlage. 
8. Arbeidsovereenkomst 
Een arbeidsovereenkomst van arbeider zal door de aannemer worden opgemaakt voor elke 
inschakelingspersoon. 
Deze overeenkomst zal minstens de volgende bepalingen inhouden: 

- de wetgeving van toepassing op de overeenkomst; 
- de bevoegde paritaire commissie; 
- de verwijzing naar de opdracht en naar het onderhavige bijzondere bestek; 
- het beroep van de tewerkstelling; 
- de bepaalde duur van het contract (met inachtneming van een minimum duur van 20 dagen); 
- de werkdagen; 

- de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur, die dezelfde dienen te zijn als voor alle andere 
arbeiders op de werf; 

- de uurregeling toepasbaar op de werf; 

- het bedrag van het uurloon, dat niet lager mag zijn dan het loon dat wordt uitgekeerd aan 
arbeiders die in dezelfde voorwaarden zijn tewerkgesteld en die dezelfde opleiding en dezelfde 
werkervaring hebben; 

- de bijkomende voordelen die aan het personeel van het aannemersbedrijf werden toegekend 
en waarvan de inschakelingspersoon eveneens dient te genieten; 

- de betalingsmodaliteiten van het loon en de bijkomende voordelen die eraan verbonden zijn; 

- de sluitingsdagen van de onderneming, met name voor het jaarlijkse verlof of om elke andere 
gebruikelijke reden. 

Een kopie van de arbeidsovereenkomsten van de inschakelingspersonen bedoeld in de onderhavige 
bepalingen zal aan de aanbestedende overheid of aan Actiris worden bezorgd op eenvoudig verzoek 
van deze laatsten. 



Elke weigering om deze documenten te bezorgen, zal beschouwd kunnen worden als een 
uitvoeringsgebrek in de zin van artikel 44 § 1 van het KB van 14 januari 2013 en zal, na behoorlijk te 
zijn vastgesteld, bestraft kunnen worden overeenkomstig de reglementaire bepalingen. 
9. Beëindiging van de overeenkomst 
De overeenkomst mag niet worden beëindigd door de aannemer of door een onderaannemer van deze 
laatste, om welke reden ook behalve het normale aflopen van de overeenkomst, zonder dat de 
aanbestedende overheid of Actiris er voorafgaandelijk en schriftelijk in kennis van werden gebracht. 

Elke beslissing van ontslag strijdig met onderhavige bepaling zal beschouwd kunnen worden als een 
inbreuk op de voorwaarden van de overeenkomst vanwege de aannemer, in de zin van de 
reglementering op de overheidsopdrachten. 
10. Vervanging 
Elke inschakelingspersoon die vóór de vervaldag van zijn overeenkomst wordt ontslagen zal 
onmiddellijk worden vervangen. 

Ten dien einde zal Actiris verschillende kandidaten voorstellen aan de aannemer, onder dewelke de 
aannemer, zonder verwijl, de vervanger dient aan te duiden die hij onder dezelfde voorwaarden, ten 
minste voor de overblijvende duur van de initiële overeenkomst, dient aan te werven. 

Elke weigering van vervanging zal kunnen worden beschouwd als een gebrek in de uitvoering, in de 
zin van artikel 44, §1 van het KB van 14 januari 2013 en zal, na behoorlijk te zijn vastgesteld, bestraft 
kunnen worden overeenkomstig de reglementaire bepalingen. 
 

 


