
Sociale clausule inzake uitbesteding aan de sociale 
inschakelingseconomie 

Deze clausule biedt “klassieke” ondernemingen de kans een opdracht binnen te halen en maakt het 
tegelijkertijd mogelijk dat een sociale-inschakelingsonderneming een deel van de opdracht uitvoert. 

In te voegen onder de titel “aanvulling op de AUR” 

Aanvulling op artikel 51 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 (AUR):  
Dit artikel voorziet in een mogelijke gedeeltelijke teruggave van de straffen ten behoeve van de 
opdrachtnemer in geval van wanverhouding tussen het bedrag van de toegepaste straffen en de 
omvang van de gebrekkige uitvoering, en dit voor zover de opdrachtnemer een schriftelijke aanvraag 
indient overeenkomstig artikel 50, § 3 van de AUR (“Op straffe van verval wordt elke aanvraag tot 
teruggave van boetes schriftelijk ingediend, uiterlijk negentig dagen te rekenen vanaf de enige betaling 
of de betaling die voor saldo werd aangegeven, wat de opdrachten voor werken betreft; of de betaling 
van de factuur waarop de boetes werden ingehouden wat de opdrachten voor leveringen en voor 
diensten betreft.”).  
Als aanvulling hierop: als in het kader van de uitvoering van de sociale clausule de aanbesteder op de 
contractueel vastgelegde pre-evaluatiedatum vaststelt dat deze clausule geheel niet uitgevoerd is (en 
in casu een straf van 2 % van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht (of van elk betrokken perceel) 
werd afgehouden), maar de opdrachtnemer later de vereiste inspanning voor meer dan 10 % heeft 
uitgevoerd, zal de aanbesteder hem een gehele teruggave (hoofdsom, zonder interesten) van deze 
straf van 2 % toekennen.  

In te voegen onder de titel “voorwerp van de opdracht” van uw bestek 

In het kader van deze opdracht wil de aanbesteder de sociale cohesie versterken door een inspanning 
te leveren op het vlak van op het vlak van uitbesteding aan de sociale economie. Hiertoe is in het 
perceel / de percelen … in een sociale clausule inzake uitbesteding voorzien. 

In te voegen onder de titel “uitvoeringsvoorwaarden” 

I. Sociale clausule inzake uitbesteding 
In toepassing van artikel 87 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten verbindt de 
opdrachtnemer zich ertoe in het kader van de uitvoering van de opdracht acties te ondernemen voor 
de socioprofessionele integratie van bijzonder moeilijk te plaatsen gehandicapten of kansarmen. 
De opdrachtnemer kan aan deze vereiste voldoen door een beroep te doen op een uitbesteding aan 
een onderneming of ondernemingen uit de sociale inschakelingseconomie voor minstens XXi %1 van 
het bedrag van de goedgekeurde offerte, exclusief btw. 

Onder “sociale-inschakelingsonderneming” verstaat de aanbesteder: 

-      sociale en democratische inschakelingsondernemingen (SDIO) zoals bedoeld in artikelen 3, 11 
en 14 § 1, 2 en 3 van de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de 
ondersteuning van de sociale ondernemingen; 

-      ondernemingen voor aangepast werk (ETA) zoals bedoeld in het decreet van de Franse 
Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de sociale integratie van de 
gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces; 

                                                
1  5 % is redelijk voor opdrachten onder de 3 miljoen euro. Voor opdrachten die dat bedrag 
overschrijden, moet het netwerk van facilitatoren worden gecontacteerd. 



-    ateliers de formation par le travail (AFT) zoals bedoeld in artikel 9 van het decreet van de FGC 
van 27 april 1995 betreffende de erkenning van bepaalde organismen voor socioprofessionele 
inschakeling; 

-      beschutte werkplaatsen (BW, of maatwerkbedrijven) zoals bedoeld in het besluit van de 
Vlaamse regering van 17 december 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van 
de beschutte werkplaatsen; 

-  elke ondernemer die de professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel 
heeft, waarbij minstens 30 % van het personeel van deze werkplaatsen, ondernemers of 
programma's, gehandicapte of kansarme werknemers zijn.  

 

II. Uitvoering 
Voor informatie en advies over de verschillende manieren om aan de sociale clausule te voldoen, kan 
de opdrachtnemer het team Sociale Clausules van Actiris contacteren op het adres: 
socialeclausule@actiris.be of clausesociale@actiris.be. 
Een eerste belangrijke stap in de uitvoering en de controle van de sociale clausule is het organiseren 
van een “kick-offmeeting” tussen de opdrachtnemer en de aanbesteder die de start van de 
werken/opdracht inluidt (er zal een kick-offmeeting plaatsvinden voor elk perceel). Tijdens deze 
vergadering zal de sociale clausule in detail worden besproken en moet een datum worden vastgelegd 
waarop de sociale clausule moet starten, alsook een pre-evaluatiedatum. 
 

III. Bedrag van het uit te besteden deel van de opdracht 
Het uitbestede deel betreft posten van de goedgekeurde offerte van de opdrachtnemer waarvan het 
totale minimumbedrag overeenkomt met XX % van de waarde van opdracht op het ogenblik van de 
gunning ervan. Het gaat om posten die integraal door de onderaannemer worden uitgevoerd. 
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IV. Te bezorgen documenten 

De opdrachtnemer moet de hierna genoemde documenten bezorgen, en dit vóór de datum die werd 
vastgesteld voor de start van de activiteiten van elke sociale-inschakelingsonderneming die tijdens de 
opdracht door de opdrachtnemer zal worden ingezet: 

- de verbintenis, ondertekend door elke sociale-inschakelingsonderneming, om voor de 
uitvoering van deze opdracht zijn middelen ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen; 

- het bewijs dat de sociale-inschakelingsonderneming(en) wel degelijk aan de in punt 1 
vermelde toepassingsvoorwaarden voldoe(t)(n), waarbij dit bewijs geleverd wordt:  

o hetzij door overlegging van een (tijdelijke of voor onbepaalde duur geldige) erkenning 
die geldig is op het ogenblik dat een beroep moet worden gedaan op de 
onderneming(en) uit de sociale economie; 

o hetzij door overlegging van een dossier dat aantoont dat de voorwaarden uit punt 1 
worden nageleefd. 

- het bewijs dat de sociale-inschakelingsonderneming(en), in verhouding tot hun deelname aan 
de opdracht, beantwoord(t)(en) aan de bepalingen betreffende de erkenning van de 
aannemers van werken, indien dit bij wet is vereist.  

Elke eventuele wijziging van deze parameters moet ter goedkeuring aan de aanbesteder worden 
voorgelegd. Met name bij verlies of niet-verlenging van de erkenning (of bij wijziging van de situatie 
van de onderneming waardoor ze niet meer voldoet aan de voornoemde voorwaarden), moet de 
opdrachtnemer onmiddellijk de betreffende onderneming uit de sociale economie vervangen door een 
andere, vooraf door de aanbesteder goedgekeurde, onderneming uit de sociale economie. 

Elke weigering om deze documenten te bezorgen, zal beschouwd kunnen worden als een gebrek in de 
uitvoering in de zin van artikel 44, § 1 van de AUR en zal, na behoorlijk te zijn vastgesteld, bestraft 
kunnen worden overeenkomstig de reglementaire bepalingen. 

 
 

V. Controle van de uitvoering van de sociale clausule 
De aanbesteder controleert de daadwerkelijke uitvoering van de sociale inschakelingsclausule in om 
het even welk stadium van de uitvoering van de opdracht. 
De aanbesteder moet de gevraagde documenten hebben ontvangen op de in de opdrachtdocumenten 
vermelde tijdstippen. 
De afgevaardigden van de begeleidende instelling (Actiris) ondersteunen de aanbesteder bij de 
controle van de uitvoering van de sociale clausule. Bijgevolg mogen zij, op eigen verantwoordelijkheid, 
de plaats van de uitvoering van de opdracht betreden om de controletaken die hun worden 
toevertrouwd, uit te voeren, zonder dat de aanbesteder hun de toegang tot die plaats kan verbieden. 
Zodra zij aankomen, dienen zij steeds de verantwoordelijke voor de uitvoering van de opdracht van 
hun aanwezigheid op de hoogte te stellen en de veiligheidsvoorschriften na te leven die van toepassing 
zijn krachtens artikel 79 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013. In voorkomend geval dienen zij 
de aanbesteder op de hoogte te stellen van de tekortkomingen die zij zouden vaststellen met 
betrekking tot de sociale clausule. 
Op straffe van een sanctie bezorgt de opdrachtnemer de aanbesteder, op de vastgestelde pre-
evaluatiedatum, de lijst met de posten die worden uitgevoerd door de in de uitvoering van de opdracht 
tussenkomende onderneming(en) uit de sociale inschakelingseconomie. Indien er, vanaf de datum die 



is vastgesteld voor de aanvang van de sociale clausule, via e-mail of via het verslag van de 
werf/opdracht-vergadering geen aankondiging is van de opstart van de sociale clausule, kan de 
aanbesteder een proces-verbaal van vaststelling van tekortkoming opstellen, dat aanleiding kan geven 
tot de toepassing van een algemene straf per dag tot aan de effectieve aanvangsdatum. 
Elke niet-nakoming van de door de opdrachtnemer aangegane verbintenissen die tijdens de uitvoering 
wordt vastgesteld, hetzij door de leidend ambtenaar, hetzij door elke andere daartoe naar behoren 
gemachtigde persoon, zal door de aanbesteder kunnen worden beschouwd als een gebrek in de 
uitvoering in de zin van artikel 44, § 1 van het uitvoeringsbesluit. 
Bij elke onder deze voorwaarden vastgestelde tekortkoming kunnen één of meer van de maatregelen 
bedoeld in de artikelen 45 tot 49 van het voornoemde besluit en één of meer specifieke bepalingen in 
functie van het type opdrachtii aan de opdrachtnemer worden opgelegd.  

In te voegen onder de titel “straffen” van uw bestek 

Indien op de vastgestelde pre-evaluatiedatum nog niet met de uitvoering van de sociale clausule is 
gestart, wordt een proces-verbaal van vaststelling van tekortkoming opgesteld en wordt, 
overeenkomstig artikel 45, een dagelijkse algemene straf opgelegd, tot het moment dat de 
opdrachtnemer bewijst dat de uitvoering van de sociale clausule werd opgestart. 
Zonder afbreuk te doen aan de algemene straffen vermeld in artikel 45, § 2 van het koninklijk besluit 
van 14 januari 2013: 

wordt de volledige niet-uitvoering van een sociale clausule die te wijten is aan de 
opdrachtnemer, bestraft met een bijzondere boete van 2 % van het oorspronkelijke bedrag van 
de opdracht (of van elk perceel); wordt een uitvoering die lager is dan 10 %, gelijkgesteld met 
een volledige niet-uitvoering. 
- Zonder afbreuk te doen aan de volgende bijzondere straffen zal deze bijzondere straf het 

voorwerp uitmaken van een gehele teruggave, als en zodra meer dan 10 % van de in de 
opdrachtdocumenten vereiste inspanning door de opdrachtnemer zal zijn verwezenlijkt. 

- In geval van een gedeeltelijke niet-uitvoering te wijten aan de opdrachtnemer, waarbij de 
uitvoering hoger is dan 10 % maar lager is dan 75 % van de sociale uitbestedingsclausule, wordt 
de opdrachtnemer gestraft met een bijzondere boete van 1,5 % van het oorspronkelijke 
bedrag (van het betreffende perceel) van de opdracht.  

- In geval van een gedeeltelijke niet-uitvoering te wijten aan de opdrachtnemer, waarbij de 
uitvoering hoger is dan 75 % maar lager is dan 90 % van de sociale uitbestedingsclausule, wordt 
de opdrachtnemer gestraft met een boete van 1 % van het bedrag (van het betreffende 
perceel) van de opdracht, dit naar rato van het aantal niet-uitgevoerde dagen. 

- In geval van een gedeeltelijke niet-uitvoering te wijten aan de opdrachtnemer, waarbij de 
uitvoering hoger is dan 90 % van de sociale uitbestedingsclausule, zal geen bijzondere straf 
worden toegepast. Wel zal deze gedeeltelijke niet-uitvoering verhinderen dat na de oplevering 
(van het betreffende perceel) van de opdracht een attest van goede uitvoering van de sociale 
clausule wordt verkregen. 
 

- De bovenstaande straffen zijn in elk geval niet cumuleerbaar. 
 

Met inachtneming van artikel 44 van voormeld koninklijk besluit zal de aanbesteder onmiddellijk per 
aangetekend schrijven een kopie van het proces-verbaal van tekortkoming aan de opdrachtnemer 
richten. De opdrachtnemer kan zijn verweermiddelen doen gelden door middel van een aan de 
aanbesteder gericht aangetekend schrijven, binnen de 15 dagen die volgen op de verzendingsdatum 
van het proces-verbaal. Wanneer deze termijn is verstreken, zal zijn stilzwijgen worden beschouwd als 
een erkenning van de vastgestelde feiten. 



De aanbesteder beoordeelt de relevantie van de rechtvaardigingen die de opdrachtnemer verstrekt, 
met behoud van alle rechten van de opdrachtnemer. 
Onverminderd andere rechtvaardigingen die door de aanbesteder worden aanvaard, zal de 
opdrachtnemer niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering van de sociale 
clausule indien hij het volgende kan bewijzen: 
1. Vóór de vastgestelde pre-evaluatiedatum:  

- heeft hij het team Sociale Clausules van Actiris gecontacteerd teneinde zich te laten adviseren 
over de manier waarop de sociale clausule moet worden uitgevoerd; 

en 
- heeft hij contact opgenomen met de verantwoordelijke(n) van minstens 3 ondernemingen uit 

de sociale economie. Deze contacten moeten aantonen dat het voor de opdrachtnemer 
onmogelijk was om het voorziene percentage van de opdracht aan een sociale-
inschakelingsonderneming uit te besteden. 

2. Na de vastgestelde pre-evaluatiedatum:  
- heeft hij het team Sociale Clausules van Actiris gecontacteerd teneinde de nodige stappen voor 

de uitvoering van de clausule opnieuw op te starten; 
en 

- heeft hij contact opgenomen met de verantwoordelijke(n) van minstens 3 ondernemingen uit 
de sociale economie. Deze contacten moeten aantonen dat het voor de opdrachtnemer 
onmogelijk was om de voorziene posten te laten uitvoeren door een onderneming uit de 
sociale economie. 

In elk geval moeten deze rechtvaardigingen op regelmatige wijze worden verkregen vanaf de datum 
van de gunning van de opdracht. 
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