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Kerncijfers

1 Budget van de hoofdopdracht voor de bouw

Ondanks aanzienlijke meerkosten ten opzichte van het initiële bedrag blijft het eindbedrag van 
de hoofdopdracht voor de bouw onder het budget gemachtigd door de Navo.

2 Totale vertraging tijdens het project

De totale projecttermijn bedraagt 77 maanden. 
Hij stemt overeen met de volledige voorlopige oplevering op 9 maart 2017. 
De volledige definitieve oplevering vond plaats op 17 september 2020.
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657.513.602

457.614.765

678.666.080
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Initiële planning
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3 Ramingen door het projectmanagementteam van de extra kosten per opdracht 
(in miljoen euro en in percentages op 31/12/2019)

De extra kosten voor alle opdrachten die Defensie beheert, bedragen 257 miljoen euro (zonder 
prijs herzieningen), d.i. 45  % meer dan het bedrag van de goedgekeurde offertes. 

Voor de bouwopdracht belopen de extra kosten ongeveer 199 miljoen euro , d.i. 44 % meer dan 
het bedrag van de initiële offerte.

Voor becijferde details, zie tabel 8 van punt 6.3.
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Bouw van de 
nieuwe Navo-zetel – 
Verslag bij het einde van de werf 
In 2004 belastte de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Navo) België ermee in haar naam 
het bouwproject van haar nieuwe permanente zetel in Brussel te beheren. Het Rekenhof heeft al 
twee auditverslagen over dit project gepubliceerd, in oktober 2008 en december 2014. 

Hoewel België van de Navo een vergoeding van 3  % (22,9 miljoen euro) van de werkelijke kos-
ten van de werken krijgt, heeft het netto 2,4 miljoen euro kosten gedragen om het project te 
beheren. Die kosten dienden vooral voor de financiering van een Project Management Team 
(PMT) dat bij Defensie werd opgericht om de studies en werken te leiden. De berekening houdt 
echter geen rekening met de politieke en economische winsten van de inplanting van de Navo-
zetel in Brussel. 

De overheidsopdrachten die Defensie plaatste, hebben vooral betrekking op de architecturale 
studies en de technische prestaties, de afbraak van het oude kwartier Koning Albert I, het op-
trekken van de hoofdgebouwen en de gemeenschappelijke infrastructuur (met inbegrip van de 
inrichting van de 24 delegaties en het passief IT-netwerk), de audiovisuele uitrusting en het elek-
tronisch beveiligingssysteem. Gelet op de omvang van de werken kon het PMT zich via onder-
steunende opdrachten ook omringen met externe bureaus (permanent toezicht op de werken, 
stabiliteitscontrole, kostencontrole, documentenbeheer). 

Voortgang van de werken en extra kosten voor de hoofdopdracht voor de 
bouw

Defensie gunde de hoofdopdracht voor de bouw op 25 juni 2010 aan BAM Alliance. De uitvoering 
werd echter verstoord door diverse omstandigheden (weersomstandigheden, architecturale 
wijzigingen enz.). Dat leidde ertoe dat Defensie en de aannemer verschillende overeenkomsten 
hebben gesloten die voorzien in termijnverlengingen, schadevergoedingen, voorschotten en 
nieuwe prijsberekeningsmethodes. De hoofdopdracht had 20 maanden vertraging ten opzichte 
van de initiële planning en heeft 44 % meer gekost dan het bedrag van de offerte. 

Die extra kosten en vertragingen kunnen door meerdere redenen worden verklaard. Sommige 
waren onvoorzienbaar en onvermijdbaar (uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorzienbare 
ongemakken enz.). Andere waren voorzienbaar en zouden de initiële kosten hebben doen stijgen 
als ze van bij het begin in de opdracht waren opgenomen (uitzonderlijke veiligheidsvereisten, 
extra werken door wijzigingen die de Navo beval, anomalieën en tegenstrijdigheden in de op-
drachtdocumenten enz.). Ook de verstoringen door de laattijdige indienststelling van het actief 
IT-netwerk (ANWI) door de Navo hebben de termijnen verlengd en tot extra kosten geleid. 

Bepaalde redenen kunnen ook gedeeltelijk worden toegeschreven aan de algemene aanne-
mer: thesaurieproblemen, beheer van de onderaannemers, onvoldoende aandacht voor de heel 
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strikte veiligheidsmaatregelen, laattijdige afwerking van de toeleveringsplanning, problemen 
met studies, onvoldoende personeel, looptijd van de opleveringsverrichtingen, problemen tij-
dens de uitvoering van bepaalde prestaties. 

De wijzigingen in de opdracht, die al dan niet zijn opgenomen in de vergoedingsovereenkom-
sten, werden geformaliseerd in verrekeningen. Daarvan heeft het Rekenhof een selectie onder-
zocht. Bij de minst belangrijke is het niet altijd mogelijk alle feitelijke elementen te begrijpen die 
aan de oorsprong ervan liggen. De verrekeningen van grotere bedragen gaan vergezeld van veel 
beter onderbouwde verantwoordingsstukken. Heel wat verrekeningen zijn het gevolg van hia-
ten, fouten of onnauwkeurigheden in de opdrachtdocumenten. Hoewel de onvoorzienbaarheid 
van bepaalde wijzigingen kan worden betwist, stelt het Rekenhof vast dat het PMT een ernstige 
prijscontrole heeft toegepast. 

Tot slot is het systeem van de opleveringen (controle van de conformiteit met de regels van de 
kunst en met de opdrachtvoorwaarden) heel ingewikkeld en werd het gewijzigd tijdens de uit-
voering van de opdracht. 

Voortgang van de werken en bevestigde extra kosten voor de andere 
opdrachten

De meeste ondersteunende opdrachten of opdrachten die rechtstreeks samenhangen met de 
verwezenlijking van het gebouw moesten worden verlengd als gevolg van de verlengingen van de 
hoofdopdracht voor de bouw. Door die verlengingen moesten immers ook de ondersteunende 
opdrachten worden voortgezet, tot de volledige oplevering van de hoofdopdracht op 17 septem-
ber 2020. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de prestaties inzake architectuur en bouwkunde, het 
toezicht op de conformiteit en de kwaliteit van de uitvoering van de werken, de kostencontrole 
of het geïnformatiseerd platform voor documentenbeheer. 

De laattijdige terbeschikkingstelling van de lokalen of van het actief IT-netwerk hebben even-
eens geleid tot vertraging bij de uitvoering van de opdrachten voor de aankoop en installatie van 
de audiovisuele uitrusting en van het elektronische beveiligingssysteem. 

Tot slot hebben ook de wijzigingen en extra werken het volume aan ondersteunende prestaties 
en dus de looptijd en de kosten van die opdrachten doen oplopen. 

Extra kosten en vertragingen

Vertragingen zijn niet ongebruikelijk bij de uitvoering van grote werken, maar ze hebben een ne-
gatieve invloed, in het bijzonder op de kosten. Het project heeft in totaal 20 maanden vertraging 
opgelopen ten opzichte van de initiële planning. Die vertraging ligt hoofdzakelijk bij de hoofdop-
dracht voor de bouw. De andere opdrachten hebben globaal de planning van de hoofdopdracht 
gevolgd. 

Ondanks de extra kosten van 44 % van de hoofdopdracht voor de bouw in vergelijking met de 
initiële offerte, blijft het eindbedrag (657 miljoen euro zonder prijsherzieningen) lager dan het 
budget dat de Navo in 2009 machtigde (679 miljoen euro, zonder herzieningen en onvoorziene 
uitgaven die op 5 % werden bepaald). 
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Voor de andere opdrachten (zonder de afbraak) had de Navo in 2009 een budget van 165 mil-
joen euro gemachtigd (met inbegrip van herzieningen en onvoorziene uitgaven). Ondanks de 
61 miljoen euro extra kosten beloopt het eindbedrag van het geheel van die opdrachten 163 mil-
joen euro, met inbegrip van de herzieningen en onvoorziene uitgaven. 

Het initiële bedrag (zonder prijsherzieningen) van het geheel van de opdrachten (bedragen van 
de offertes) was 569 miljoen euro. Het eindbedrag is 826 miljoen euro (+45,2 %), zonder prijsher-
zieningen. De totale extra kosten van 257 miljoen euro vloeien hoofdzakelijk voort uit de bedra-
gen in de vergoedingsovereenkomsten die met de hoofdaannemer werden gesloten en uit de 
gevolgen van de termijnverlengingen die aan de hoofdaannemer werden toegekend. Het PMT 
is bovendien van oordeel dat die wijzigingen noodzakelijk waren en onlosmakelijk samenhingen 
met de kenmerken van de initiële opdracht, op het gevaar af de uitvoering van die opdracht op 
onaanvaardbare wijze te verstoren. 

Omdat Defensie de opdrachten in naam van de Navo heeft gegund, zijn ze niet onderworpen 
aan de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie die de essentiële wijzigingen 
in een opdracht in de loop van de uitvoering ervan strikt omkadert. Het Rekenhof onderstreept 
niettemin dat, zelfs al is die rechtspraak niet van toepassing, dergelijke wijzigingen een negatieve 
invloed hebben op de principes van mededinging en gelijke behandeling en ook op het principe 
van de forfaitaire prijzen, aangezien de uitgevoerde opdracht niet meer de opdracht is die aan 
mededinging werd onderworpen. 

De vele actoren die actief waren bij de verwezenlijking van de bouw hebben ook vertragingen 
en extra kosten in de hand gewerkt. Het PMT heeft de dwingende vragen van de Navo moeten 
beheren en doorgeven (talrijke wijzigingen, uiterst strikte veiligheidseisen en kritieke vertragin-
gen van de ANWI-opdracht). Het heeft eveneens de uitvoering moeten beheren van de hoofd-
opdracht voor de bouw door een algemene onderneming die koos voor een strikte lezing van het 
bestek in haar voordeel. 

Conclusies en aanbevelingen

Defensie heeft de financiële risico’s die het project voor de Belgische Staat impliceerde, voldoen-
de onder controle gehouden. Het project kende in totaal 20 maanden vertraging. Die stemt over-
een met de volledige voorlopige oplevering van de hoofdopdracht voor de bouw, die plaatshad 
op 9 maart 2017. De volledige definitieve oplevering vond plaats op 17 september 2020. 

Ondanks de aanzienlijke extra kosten in vergelijking met het initiële bedrag van het geheel van 
de opdrachten, ligt het eindbedrag van die opdrachten in totaal lager dan het budget dat de Navo 
in 2009 machtigde. Defensie heeft bovendien gedurende de uitvoering van de opdracht een ef-
fectieve prijscontrole uitgevoerd. 

Voor dermate ingewikkelde projecten beveelt het Rekenhof aan te vermijden om de prijs als enig 
gunningscriterium te gebruiken. Door middel van andere criteria of voorwaarden (bijvoorbeeld 
in verband met de kwaliteit van de opvolging of de garanties van de beschikbaarheid van de re-
sources) kan de rendabiliteitsdwang van de aannemer, die de goede uitvoering van de werken 
kan beïnvloeden, worden verminderd. 
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Het beveelt ook aan de opdrachtdocumenten beter voor te bereiden en duidelijke, nauwkeurige 
en eenduidige herzieningsclausules vast te leggen om te anticiperen op de moeilijkheden die 
voortvloeien uit wijzigingen tijdens de uitvoering.

Het beveelt tot slot in voorkomend geval aan te zorgen voor een mechanisme om de projectau-
teurs te responsabiliseren of te overwegen de formule van Design & Build te gebruiken. Daarmee 
kan het risico van een onaangepast ontwerp worden overdragen van de aanbestedende overheid 
naar één opdrachtnemer en de werffase worden vereenvoudigd.

In haar antwoord van 9 oktober 2020 op het ontwerpverslag van het Rekenhof, is de minister van 
Landsverdediging van oordeel dat de conclusies positief zijn voor het projectmanagement en dat 
de aanbevelingen overeenstemmen met de oplossing die wordt toegepast voor de huidige grote 
projecten bij Defensie. 



Inhoud
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Frequent gebruikte afkortingen

ANWI Active Network Infrastructure (actief IT-netwerk, door de Navo 
beheerde opdracht)

AVI Audiovisual Infrastructure (opdracht voor audiovisuele 
uitrusting)

BAM Alliance Consortium dat opdrachtnemer is van de hoofdopdracht (bouw, 
ESS en PNWI)

BMS Building Management System (geïntegreerd 
gebouwbeheersysteem dat deel uitmaakt van de 
hoofdopdracht)  

CDT Concept Design Team (team dat projectauteur is voor de 
hoofdopdracht, de EES-opdracht en de AVI-opdracht)

ESS Electronic Security System (opdracht voor het elektronisch 
beveiligingssysteem)

HPQO Headquarters Project Office (vertegenwoordigt de Navo en de 
staten in het project)

IBAN International Board of Auditors for Nato (internationaal college 
van externe auditors van de Navo of internationaal college van de 
rekeningcommissarissen van de Navo)

MoU Memorandum of Understanding op 8 december 2004 onder-
tekend door België en de Navo, dat de verantwoordelijkheden 
vastlegt, de wederzijdse verbintenissen bepaalt, de taken 
verdeelt en de werkmethodes en de financieringsprocedures 
vastlegt  

PMT Project Management Team (vertegenwoordigt Defensie in het 
project)

PNWI Passive Network Infrastructure (passief IT-netwerk, namelijk 
de kabels, kabelvoeringen en leidingen van het actief netwerk; 
maakt deel uit van de hoofdopdracht)
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Hoofdstuk 1

Inleiding en voorgaande audits
In 2004 belastte de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Navo) België ermee in haar 
naam het project van de bouw van haar nieuwe permanente zetel in Brussel te beheren. 
België ondertekende daartoe een Memorandum of Understanding (MoU) met de Navo op 
8 december 2004. De hoofdopdracht voor werken betrof het optrekken van vijf gebouwen 
en de aanleg van de omgeving.

Het Rekenhof en de International Board of Auditors for Nato hebben al verschillende audits 
uitgevoerd, waarvan de grote lijnen worden uiteengezet in dit hoofdstuk 1.

Hoofdstuk 2 beschrijft de taak- en kostenverdeling tussen de Navo en Defensie en becijfert 
de kosten die België uiteindelijk heeft gedragen.

Hoofdstuk 3 lijst de opdrachten op die België heeft geplaatst.

De voortgang van de werken en de bevestigde extra kosten van de hoofdopdracht voor de 
bouw worden besproken in hoofdstuk 4. De evolutie van de kosten en de termijnen wordt 
erin beschreven aan de hand van de analyse van de overeenkomsten die BAM Alliance en 
Defensie sloten terwijl de opdracht werd uitgevoerd. De voornaamste oorzaken van de ex-
tra kosten worden uiteengezet, alsook de formalisering ervan en van de verlengingen. De 
analyse wordt vervolledigd met een onderzoek van een steekproef van verrekeningen. Tot 
slot vat de uitleg over het opleveringsmechanisme van de opdracht de termijnverlengingen 
samen.

De evolutie van de kosten en de termijnen wordt onderzocht in hoofdstuk 5 voor de andere, 
voornamelijk ondersteunende opdrachten, aan de hand van de tijdens de uitvoering geslo-
ten overeenkomsten. 

Hoofdstuk 6 vat de vertragingen en de extra kosten samen voor alle opdrachten die België 
beheerde. Hoofdstuk 7 beschrijft de omstandigheden die vertragingen en extra kosten in 
de hand gewerkt hebben. Hoofdstuk 8 bevat tot slot het besluit en enkele aanbevelingen.

1.1 Audits van het Rekenhof

1.1.1 Meerjarenauditplan
Vanaf 2006 stelde het Rekenhof een meerjarenauditplan op voor het bouwproject van de 
nieuwe permanente Navo-zetel. Volgens dat plan zou verslag worden uitgebracht bij het 
begin van het bouwproject, halverwege en op het einde van het bouwproject. Het Rekenhof 
publiceerde zijn eerste twee auditverslagen in oktober 2008 en december 2014. 
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In zijn eerste verslag1, vóór de plaatsing van de hoofdopdracht voor de werken, had het 
Rekenhof van oktober 2007 tot april 2008 geëvalueerd hoe Defensie zich had georganiseerd 
om haar verplichtingen ten aanzien van de Navo na te leven en de financiële risico’s van het 
project voor de Belgische Staat onder controle te houden.

In zijn tweede auditverslag, halverwege het bouwproject2, maakte het Rekenhof een stand 
van zaken op. Het onderzocht daarvoor de eerste dertig vorderingsstaten van de hoofd-
aannemer BAM Alliance en de eerste twee schadevergoedingsovereenkomsten die met die 
aannemer werden gesloten3. 

Met het oog op het verwachte einde van de werf, plande het Rekenhof een eindaudit vanaf 
2016. Het heeft die termijn niet in acht kunnen nemen aangezien de bouw van de zetel niet 
op tijd af was. Het eindverslag beoogde de volgende doelstellingen:

• de uiteindelijke kosten bepalen die België droeg voor deze opdracht;
• de vergoedingsovereenkomsten voor de hoofdopdrachten en de ondersteunende op-

drachten onderzoeken vanaf het tussentijdse verslag, en de toegekende opleveringen;
• de impact van de termijnverlengingen en vergoedingen van de hoofdopdracht voor wer-

ken op de ondersteunende opdrachten onderzoeken (voornamelijk prestaties van archi-
tectuur en bouwkunde);

• de kosten van het gebouw evalueren voor de door België beheerde opdrachten;
• de oorzaken van de vertragingen en de extra kosten trachten te bepalen.

1.1.2 Invloed van het werfverloop op de verwezenlijking van de eindaudit
Er waren aanzienlijke problemen bij het opstarten van het ANWI-systeem4 (wat staat voor 
active network infrastructure of actief IT-netwerk), waarvan de Navo de opdracht beheerde. 
Die hebben geleid tot vertragingen bij de oplevering van bepaalde opdrachten die België 
beheerde en die van dat systeem afhingen. 

Ze hebben zelfs de uitvoering van sommige werken doen verschuiven tot na de toekenning 
van de opleveringen. De goede werking van het BMS5 (Building Management System), dat 
noodzakelijk is om bepaalde formaliteiten te vervullen die een voorwaarde vormen voor de 
toekenning van de opleveringen (bv. de brandveiligheidstesten) hangt bijvoorbeeld af van 
de stabiliteit van het ANWI-systeem, die niet werd gehaald binnen de termijnen.

1 Rekenhof, 165e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2008,  
p. 587 e.v., www.rekenhof.be.

2 Rekenhof, Bouw van de nieuwe Navo-zetel - tussentijds verslag, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers, Brussel, november 2014, 31 p., www.rekenhof.be.

3 Er werden vijf schadevergoedingsovereenkomsten gesloten, waarbij de tweede maar een voorlopige vergoeding 
was van het onbetwistbaar verschuldigde bedrag, vóór het grondig onderzoek van de schadeclaims van de aan-
nemer dat tot de derde definitieve overeenkomst heeft geleid.

4 Die opdracht werd uitgevoerd door Lockheed Martin / Leidos en omvatte de terbeschikkingstelling van een IT-net-
werk, servers en opslagcapaciteit, noodzakelijk voor de uitvoering van ESS (opdracht 0PA001 Electronic Security 
system uitgevoerd door SPC), AVI (opdracht 0PA002 Audiovisual Infrastructure gerealiseerd door TAVN) en BMS 
(onderdeel van opdracht 7 PA003 uitgevoerd door BAM Alliance). 

5 Het BMS is een volledig geïntegreerd gebouwbeheersysteem waarmee men de verwarming, de verluchting, de 
systemen voor brandbestrijding en energieverbruik kan controleren en beheren. Het maakt deel uit van de hoofd-
opdracht maar er is een werkend ANWI-netwerk nodig om het te kunnen implementeren.

https://www.rekenhof.be/Docs/165e_c_obs_b_opm_fed_Volume1.pdf
http://www.rekenhof.be
https://www.rekenhof.be/Docs/2014_38_NAVO.pdf
http://www.rekenhof.be
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Bij de ondertekening van de hoofdopdracht met BAM Alliance zag de planning er als volgt 
uit:

• Aanvang van de werken:  18 oktober 2010
• Looptijd:  57 maanden
• Voorlopige oplevering:  17 juli 2015
• Overdracht:  17 augustus 2015

Om verschillende redenen werden bij de ondertekening van overeenkomst nr. 4 nieuwe 
opleveringsvormen en nieuwe termijnen afgesproken:

• Voorlopige hoofdoplevering: 30 september 2016
• Volledige voorlopige oplevering:  31 oktober 2016

Die nieuwe termijnen moesten echter worden aangepast en de planning werd gewijzigd:

• Voorlopige hoofdoplevering: 30 november 2016 
• Volledige voorlopige oplevering:  9 maart 2017
• Ondertekening overdracht Navo: 21 maart 2017
• Effectieve overdracht6:  27 maart 2017
• Overdrachtplechtigheid (achter gesloten deuren):  31 maart 2017
• Officiële plechtigheid (Navo-top): 25 mei 2017

Die opleveringen en gebeurtenissen betekenden niet het einde van de werken aangezien 
ook na de oplevering nog werken plaatsvonden, voornamelijk:

• werken die het afstellen van het BMS vereisten;
• werken die op vraag van de Navo waren uitgesteld7;
• werken aan de parking west;
• aanplantingen; 
• exploitatie van de technische installaties tussen de voorlopige en de definitieve opleve-

ring;
• service requests (diverse aanpassingen op vraag van de Navo tijdens de garantieperiode).

6 Met uitzondering van de systemen die van de ANWI afhangen.
7 Die werken hebben betrekking op wijzigingen die de Navo vroeg (delegatie van Montenegro, extra bekabeling) 

in de loop van de uitvoering maar die werden uitgesteld tot na de voorlopige oplevering om de planning niet te 
vertragen.
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Bijgevolg werd de audit uitgesteld om te beschikken over geactualiseerde en (nagenoeg) 
definitieve gegevens. De financiële situatie zal echter pas definitief zijn als het college van 
rekeningcommissarissen van de Navo (International Board of Auditors for Nato, hierna: 
IBAN8) het certificaat van definitieve financiële aanvaarding (Certificate of Final Financial 
Acceptance of COFFA9) zal hebben afgeleverd, waarschijnlijk in 2021. 

1.1.3 Methode en tegensprekelijke procedure 
De audit van het Rekenhof werd uitgevoerd op basis van gesprekken met de leiding van het 
Project Management Team (hierna het PMT), analyse van documenten en verificatie van 
dossierstukken. Vervolgens heeft het Rekenhof het onderzoek vervolledigd met de analyse 
van een selectie van verrekeningen10 betreffende de hoofdopdracht voor werken die repre-
sentatief waren voor de financiële inzet en de verschillende disciplines11.

Ondanks zijn beperkte aantal medewerkers heeft het PMT zijn volledige medewerking ver-
leend om de auditwerkzaamheden op een constructieve manier uit te voeren.

In het kader van de tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof zijn ontwerpverslag, 
waarin de opmerkingen van Defensie waren geïntegreerd, bezorgd aan de minister van 
Defensie en aan de Chef Defensie op 9 september 2020. 

De minister antwoordde op 9 oktober 2020. In haar antwoord (zie bijlage) is ze van oordeel 
dat de conclusies van het ontwerpverslag positief zijn voor het PMT en dat de aanbevelingen 
stroken met de oplossing die wordt toegepast voor de huidige grote projecten van Defensie.

1.2 Audit van de International Board of Auditors for Nato

De IBAN heeft ook twee audits uitgevoerd, waarvan de definitieve versies dateren van 
30 november 2012 en 26 september 201412. De audits van het Rekenhof hebben een ander 
toepassingsgebied dan die van de IBAN.

De IBAN had in verband met het bouwproject vastgesteld dat het Deputies Committee, 
het Rekenhof en de IBAN zelf een nauwgezette controle op de uitvoering van het project 
uitoefenden. Hij had dan ook in dat stadium besloten geen volledige audit uit te voeren13.  
Hij had er echter wel op gewezen dat het gebruik van het systeem van integrated building 

8 De IBAN is het onafhankelijke orgaan dat belast is met de externe audit van de rekeningen van de Navo. Zijn hoofd-
opdracht is de Noord-Atlantische Raad en de regeringen van de Navo-lidstaten de verzekering te geven dat de 
gemeenschappelijke gelden werden gebruikt om gemachtigde uitgaven te betalen.

9 Het COFFA wordt uitgereikt als aan alle volgende criteria is voldaan: 
• Het project is technisch en financieel afgerond en werd als dusdanig voorgelegd voor de audit.
• Het project maakte het voorwerp uit van een technische inspectie en van een officiële oplevering.
• De uitgaven die in aanmerking kunnen komen om ten laste te worden genomen door de Navo bedragen niet 

meer dan de toegekende financiële machtigingen.
• Er dient geen enkele opmerking te worden geformuleerd, of het gastland heeft de opmerkingen onderschre-

ven op het moment dat de werkzaamheden ter plaatse werden uitgevoerd.
10 Zie punt 4.6.2 van dit verslag.
11 De disciplines zijn de verschillende types technische prestaties die de bouwopdracht structureren: architectuur, 

onderhoudsinstallaties, wegen en riolering, sloopwerken, elektriciteit, brandbeveiliging, HVAC, loodgieterij enz.
12 Navo, Noord-Atlantische Raad, IBAN Special Report to Council on the Progress of the Transition to the New NATO 

Headquaters, document C-M(2015)0072-AS1, oktober 2015, 43 p., www.nato.int. 
13 Conclusie 4.4 van het verslag van 30 november 2012.

https://www.nato.int/issues/iban/performance_audits/151104-transition-new-hq-eng.pdf
https://www.nato.int/issues/iban/performance_audits/151104-transition-new-hq-eng.pdf
http://www.nato.int
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management risico’s inhield14:

“Integration of systems risk. The plan for completely integrated building management and  
system is ambitious. Many new systems, applications, hardware and software will have to 
be tested. These must comply with NATO policies. HQPO are mitigating this risk by incor-
porating a requirement in the Active Network infrastructure contract to provide a test and 
integration facility prior to the move.”

Bij de tweede audit van 2014 heeft de IBAN de werkings- en onderhoudskosten van het oude 
gebouw vergeleken met die van het nieuwe. Hij had ook drie aanbevelingen geformuleerd 
voor de overgang tussen de twee gebouwen15.

Het Rekenhof wijst erop dat de IBAN ook verschillende auditverslagen heeft gewijd aan 
de verificatie van de financiële staten van het project van de nieuwe Navo-zetel voor de 
boekjaren 2017, 2016 en 201516. De IBAN heeft een goedkeurend oordeel geformuleerd over 
de financiële staten evenals over de conformiteit voor het boekjaar 2017, en een oordeel met 
voorbehoud over de financiële staten en over de conformiteit voor de boekjaren 2015 en 
2016. De opmerkingen van de IBAN slaan in hoofdzaak op het Internationaal Secretariaat 
(IS) van de Navo. 

14 Punt 3.3.4 van het verslag van 30 november 2012.
15 Het college beveelt de Navo aan:

1. meer de nadruk te leggen op het opstellen van volledigere en actuelere ramingen van de kosten voor O&M 
(werking en onderhoud) en gedetailleerde ramingen van de begroting van het overgangsprogramma;

2. te zorgen voor een passende omkadering en een strak beheer van de overgang;
3. te zorgen dat de plannen en prioriteiten beantwoorden aan de algemeen aanvaarde beginselen van projectbe-

heer:
a. Het plan moet tijdig worden goedgekeurd.
b. Het plan moet voldoende middelen krijgen toebedeeld.
c. Het plan moet een nauwkeurig tijdschema definiëren.
d. Het plan moet regelmatig worden bijgewerkt om aan te tonen welke vooruitgang werd geboekt en welke 

tekortkomingen werden vastgesteld.
16 Navo, IBAN Audits of Financial Statements of the New NATO Headquarters, nota PDN (2019)0006, www.nato.int.

https://www.nato.int/issues/iban/financial_audits/2017-2016-2015-nnhq-en.pdf
http://www.nato.int
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Hoofdstuk 2

Verdeling van de taken en van 
de kosten tussen de Navo en 
Defensie
2.1  Memorandum of Understanding

Op 8 december 2004 ondertekenden België en de Navo een MoU (Memorandum of 
Understanding)17. Dat memorandum legt de verantwoordelijkheden van de Belgische Staat 
ten opzichte van de Navo en de wederzijdse verbintenissen vast, verdeelt de taken en be-
paalt de werkmethoden en de financieringsprocedures. 

Dit memorandum legt Defensie op om voor de looptijd van het project een Project 
Management Team (PMT) samen te stellen dat de studies en de werken moet leiden. Op het 
hoogtepunt van de werf bestond dat PMT uit 37 personen. 

België aanvaardde de leiding van de werken op zich te nemen tegen een vergoeding (zgn. 
nationale administratieve uitgaven of NAU) van 3 % van de werkelijke kosten van de wer-
ken waarvan het het beheer op zich nam. België kon kiezen tussen een vergoeding van 
5 %18 van de kosten van de werken (waarbij de onvoorziene uitgaven en de architectuur- en 
bouwkundeopdrachten ten laste van België bleven) of 3 % van de kosten van de werken 
(waarbij de onvoorziene kosten en de architectuur- en bouwkundeopdrachten opgesomd in 
de bijlage van het MoU ten laste van de Navo blijven). België koos voor het scenario dat het 
voordeligste uitkwam19, nl. 3 %. 

België heeft in dat kader de volgende hoofdopdrachten beheerd:

• de afbraak van het oude kwartier Koning Albert;
• de architectuur-, ontwerp- en consultancy-opdrachten;
• de bouw (met inbegrip van de inrichting van 24 delegaties en het passief informatica-

netwerk);
• het elektronisch beveiligingssysteem;
• de audiovisuele uitrusting. 

17 De Navo werd hierin vertegenwoordigd door het Headquarters Project Office (HQPO). Om het verslag vlot leesbaar 
te houden, wordt enkel het letterwoord Navo gebruikt.

18 Dit is het gebruikelijke percentage dat wordt toegekend aan het gastland in het kader van de NSIP-projecten voor 
het NATO Safety Investment Program. 

19 Zie punt 2.3.
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De Navo heeft de volgende opdracht voor haar rekening genomen:

• de beveiliging van de werf;
• de aansluitingen op de externe nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit);
• het actief informaticanetwerk (ANWI-opdracht);
• de meubilering;
• de inrichting van vier nationale delegaties door de betrokken landen (Canada, Verenigde 

Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk);
• de transitie en verhuizing.

2.2 Voorschottenmechanisme

De Navo heeft België op grond van het MoU op een Belgische financiële rekening voor-
schotten ter beschikking gesteld om de facturen te betalen die voortvloeien uit de uitvoe-
ring van het MoU. Als uit de vergelijking tussen die voorschotten met het totaalbedrag dat 
België heeft betaald, zou blijken dat er te veel voorschotten werden gestort, moesten die 
worden teruggestort aan de Navo.

Na afloop van het project moet België het totaal van wat het met toepassing van het MoU 
heeft betaald, vaststellen (als geen enkele factuur meer wordt verwacht). In dat kader is het 
PMT van oordeel dat de bedragen die België heeft betaald, tijdens de uitvoering van het pro-
ject aan de Navo werden verantwoord aangezien de Navo systematisch twee afschriften van 
alle betaalde facturen heeft ontvangen. Om de vergelijking te kunnen opmaken, moeten de 
partijen eerst tot een finaal akkoord komen over het totaalbedrag aan voorschotten dat de 
Navo aan België heeft gestort20. Het PMT concludeert op basis van zijn berekeningen dat 
een deel van de voorschotten zal moeten worden teruggestort. Het PMT en de Navo moe-
ten echter nog de praktische procedure uitwerken om de vergelijkende staat op te stellen; 
ze hebben zich daarmee bezig gehouden in 2020. Op 30 november 2020 was die procedure 
nog niet klaar omdat nog betalingen moesten worden uitgevoerd voor twee opdrachten en 
omdat een gerechtelijke procedure pas officieel was afgelopen in oktober 202021. 

2.3 Kosten die België voor deze opdracht heeft gedragen

Het bedrag dat België voor de opdracht van de leiding van de studies en de werken22 heeft 
ontvangen, stemt overeen met 3 % van de kosten van de opdrachten voor werken zonder de 
onvoorziene kosten (zie punt 2.1)23. Het beloopt 22,9 miljoen euro.

20 Volgens het PMT bedragen de voorschotten op 31 december 2019 in totaal 853,3 miljoen euro.
21 Dossier ‘Jacbo’: vraag om vergoeding van de onderaannemer die de funderingspalen realiseerde. De zaak werd ge-

sloten door een vonnis van 28 mei 2020 (afschrift van 9 oktober 2020) van de ondernemingsrechtbank van Brussel. 
Dat vonnis ratificeert het akkoord van de achttien partijen om van actie af te zien. 

22 Dat bedrag mag niet worden verward met de Belgische bijdrage in de bouwkosten, namelijk 3,8  % van het totaal-
bedrag van het project of ongeveer 45,6 miljoen euro.

23 Enerzijds wordt dat bedrag alleen berekend met verwijzing naar het bedrag van de opdrachten voor werken en niet 
naar de andere opdrachten in de bijlage in het MoU, en anderzijds werd België vrijgesteld van de betaling van de 
NAU voor de fit out van zijn zone (d.w.z. de inrichting van de binnenruimtes van de delegaties) voor dit project. 
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De totale kosten van het beheer van het project, in hoofdzaak de kosten van het PMT, wor-
den op 31 december 2019 geraamd op 25,3 miljoen euro. De nettokosten voor België bedra-
gen dus 2,4 miljoen euro.  

Sinds mei 2019 wordt geen personeel meer specifiek ingezet voor het PMT, ook al blijft per-
soneel van Defensie de financiële en administratieve afsluiting van het project opvolgen. 
Defensie is echter van oordeel dat de opvolgingskosten gering zijn in vergelijking met de 
totale kosten van het project24. 

De kosten houden tot slot geen rekening met de waarde van de terbeschikkingstelling 
door België van de grond waarop de nieuwe zetel werd gebouwd, namelijk de site “Kwartier 
Koning Albert I”, die bestaat uit nagenoeg 39 hectaren aan de overkant van de Leopold III-
laan, tegenover de oude Navo-zetel. Defensie heeft krachtens de overeenkomst van 21 no-
vember 200225 opnieuw het volle genot gekregen van de gronden van de oude zetel, die 
eveneens een totale oppervlakte van 39 hectaren hebben. De verkoopwaarde van de respec-
tieve gronden is moeilijk te schatten. De prijs per vierkante meter kan zowel voor de oude 
als voor de nieuwe zetel worden geraamd op 312,5 euro26. 

De omvang van de kosten die België heeft gedragen, moet echter worden gerelativeerd:

• De kosten liggen lager dan die welke België had moeten dragen als het had geopteerd 
voor een vergoeding van 5 %, waarbij het de kosten van de architectuur- en bouwkunde-
opdrachten had moeten dragen. In dat geval had België 93,3 miljoen euro extra moeten 
financieren27. 

• De inplanting van de Navo-zetel in Brussel biedt ook politieke en economische voordelen 
voor België. 

Het Rekenhof besluit dat Defensie de financiële risico’s van het project voor de Belgische 
Staat voldoende onder controle heeft gehouden.

24 Defensie raamt de directe kosten van het personeel dat de opvolging sinds mei 2019 heeft verzekerd, op maximum 
40.000 euro.

25 Overeenkomst tussen België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie in verband met de concessie aan de 
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein met het oog op de uitbreiding en de inplanting van de 
nieuwe infrastructuur van de vaste zetel van die organisatie, ondertekend op 21 november 2002 in Praag. 

26 Het gaat om de raming waaraan het federaal aankoopcomité heeft meegewerkt, voor de zones die werden terug-
gegeven. Die raming kan redelijkerwijze worden uitgebreid tot de zones van de nieuwe zetel, gelet op hun geogra-
fische nabijheid. 

27 Het totaalbedrag van de architectuur- en bouwkundeopdrachten (architecturale studies, toezicht, consultants 
enz.) zonder de NAU is eind januari 2020 immers voorlopig 108.562.323 euro. De 2  % extra die België zou hebben 
ontvangen op het bedrag van de werken (met inbegrip van het Electronic Security System en Audiovisual Infrastruc-
ture) vertegenwoordigt echter 15.244.287 euro. 
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Hoofdstuk 3

Chronologie van de door België 
geplaatste opdrachten
De hoofdopdrachten, die rechtstreeks samenhangen met de verwezenlijking van het ge-
bouw, moeten worden onderscheiden van de ondersteunende opdrachten, waarmee het 
PMT zich kon omringen met externe bureaus om te helpen de studies en de werken te 
leiden. De financiële lasten van alle opdrachten liggen niettemin bij de Navo28. Ze worden 
vermeld in de chronologische volgorde waarin ze werden geplaatst29.

Tabel 1 –  Hoofdopdrachten 

Opdrachten Kenmerk Opdrachtnemers
Initieel bedrag van de 

offerte  
(in miljoen euro)

Opdracht voor architectu-
rale studies en technische 
prestaties

4PA001 CDT (Concept Design 
Team) samengesteld 
uit de studiebureaus 
Som en Assar

46,1

Opdracht voor de afbraak30 
van het oude kwartier Koning 
Albert I

6PA008 De Meuter / Interbuild / 
CEI-De Meyer

9,3

Opdracht hoofdgebouw 7PA003 BAM Alliance 457,6

Opdracht audiovisuele uitrus-
ting (AVI)

0PA002 TAVN 26,4

Opdracht in verband met het 
elektronisch beveiligingssys-
teem (ESS)

0PA001 Siemens-Putman 16,9

Bron: Rekenhof op basis van gegevens van het PMT

28 Bij uitzondering nam België 638.805 euro rechtstreeks op zich voor werken van asbestverwijdering en sanering van 
de site.

29 In de bedragen in de hoofdstukken 3 en volgende is de btw niet opgenomen, tenzij anders vermeld.
30 In de overeenkomst tussen België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie in verband met de concessie aan 

de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein met het oog op de uitbreiding en de inplanting van de 
nieuwe infrastructuur van de vaste zetel van die organisatie, ondertekend op 21 november 2002 in Praag, staat 
vermeld dat de gebouwen op dat terrein op kosten van de Navo worden afgebroken. 
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Tabel 2 –  Ondersteunende opdrachten

Opdrachten Kenmerk Opdrachtnemers
Initieel bedrag  
van de offerte  

(in miljoen euro)

Opdracht voor het permanent 
toezicht op de werken 

6PA004 SNC-Lavalin 6,8

Opdracht voor de  
stabiliteitscontrole

5PA001 Socotec 1,9

Opdracht voor de controle van de 
kosten

5PA002 ACG 3,2

Opdracht voor de  
terbeschikkingstelling van een 
geïnformatiseerd platform voor 
documentenbeheer

7PA010 Think project 0,6

Bron: Rekenhof op basis van gegevens van het PMT

In dit verslag worden alleen de belangrijkste ondersteunende opdrachten onderzocht. 

Er werden ook andere, kleinere opdrachten gesloten voor minder dan 800.000 euro: 

• geotechnische studies (176.152 euro); 
• milieu-impactstudies (85.208 euro); 
• legal consultancy (194.701 euro); 
• Site/Plant Laboratory Tests (37.458 euro); 
• topografie (12.317 euro); 
• gespecialiseerde consultants (7.572 euro); 
• Mock Up-Test weerstand tegen ontploffing (266.543 euro).
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Hoofdstuk 4

Voortgang van de werken en 
bevestigde extra kosten voor 
de hoofdopdracht voor de 
bouw
4.1 Context

Defensie heeft de hoofdopdracht 7PA003 op 25 juni 2010 via een gemotiveerde beslissing 
gegund aan de tijdelijke vennootschap BAM Alliance. Naast het optrekken van drie gebou-
wen (Navo-zetel, personeelscentrum en technisch gebouw) en van de gemeenschappelijke 
infrastructuur en de aanleg van de omgeving, is in die opdracht het verwezenlijken van het 
passief informaticanetwerk (PNWI) en de inrichtingswerken van 24 van de 28 delegaties 
opgenomen31. De hoofdopdracht moet eerst worden gerealiseerd, vooraleer de opdrachten 
AVI en ESS (zie punt 5.2 en punt 5.3) en de oplevering van het gebouw aan de Navo kunnen 
worden uitgevoerd.

4.2 Onderzoek van de overeenkomsten

De uitvoering van de hoofdopdracht werd verstoord door diverse omstandigheden die al 
werden geïdentificeerd in het tussentijdse verslag: de weersomstandigheden in de winter 
van 2012-2013, architecturale wijzigingen die extra werken vereisten, ontbrekende hoeveel-
heden, hogere veiligheidsvoorschriften dan oorspronkelijk gepland, de onvoorziene be-
hoefte aan extra software voor de modellering van de gebouwen (BIM) enz.

Ter vergoeding heeft Defensie met BAM Alliance drie overeenkomsten gesloten die ter-
mijnverlengingen, schadevergoedingen, voorschotten en nieuwe prijsberekeningsmetho-
des bevatten. Het einde van de werken, de overdracht aan de Navo en de verhuizing van de 
Navo, die oorspronkelijk in de zomer van 2015 waren gepland, werden zo uitgesteld tot het 
voorjaar van 2017. Die deadlines werden echter maar gedeeltelijk gehaald.

Sinds het opmaken van het tussentijdse verslag heeft de Navo aan het PMT nieuwe wijzigin-
gen gevraagd en waren er moeilijkheden met het afstellen van het ANWI-systeem (onder 
de verantwoordelijkheid van de Navo), waardoor er nieuwe verstoringen waren.

31 Buiten Montenegro dat op 5 juni 2017 lid is geworden van de Navo.
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Naast de dadingen in het kader van de bijkomende en ondersteunende opdrachten 
(zie tabel 2) heeft Defensie met BAM Alliance twee nieuwe overeenkomsten gesloten om 
met die gebeurtenissen rekening te houden. De laatste overeenkomst dateert van 13 okto-
ber 201732.

De eerste twee overeenkomsten werden al geanalyseerd in het tussentijdse verslag. De 
tweede was destijds echter maar een voorlopige dading die een termijnverlenging toekende, 
nieuwe regels voor de prijsbepaling bevatte en voorzag dat de onbetwistbaar verschuldigde 
bedragen aan de aannemer zouden worden betaald. Het saldo moest worden berekend en 
betaald met definitieve overeenkomst nr. 3.

4.2.1 Overeenkomst nr. 1 van 23 oktober 2012
Ter herinnering33 worden de voornaamste elementen ervan vermeld:

• vergoeding: 13 miljoen euro;
• termijnverlenging: 5 maanden en 8 dagen (overdracht aan de Navo gepland op  

25 december 2015);
• toepassingsgebied: alle op 30 juni 2012 bekende problemen (behalve de nog niet-

becijferde extra werken en de technische problemen waarvan men de impact niet kende). 

4.2.2 Voorlopige overeenkomst nr. 2 van 24 maart 2014
Ter herinnering34 worden de voornaamste elementen ervan vermeld:

• vergoeding (onbetwistbaar verschuldigd): 14,7 miljoen euro;
• termijnverlenging: overdracht naar de Navo gepland in juli 201635;
• vastlegging van nieuwe regels voor de prijsberekening die in heel wat gevallen en uit 

hoofde van culpa in contrahendo (fout bij de plaatsing van een overeenkomst) gaan lei-
den tot prijswijzigingen als de aanvankelijke forfaitaire hoeveelheden aanzienlijk wor-
den overschreden of die zelfs forfaitaire posten gaan veranderen in posten met vermoe-
delijke hoeveelheden of tegen terugbetaling36; 

• verbintenis van de partijen om samen te werken aan de afwikkeling van het geschil met 
als gezamenlijk doel uiterlijk eind september 2014 tot een akkoord te komen (onderte-
kening van overeenkomst nr. 3). Met het oog daarop verbindt de aannemer zich ertoe de 
werken niet stil te leggen en ze niet te vertragen tot die datum (artikel 5 van de overeen-
komst) en geen rechtszaak aan te spannen tegen de aanbestedende overheid, tenzij hij 
er door een derde of door veiligheidsproblemen toe gedwongen wordt; 

32 Naast die overeenkomsten werden negen aanhangsels ondertekend, waarvan het laatste dateert van 19 decem-
ber 2018. Dat handelt over de regels voor de toekenning van de definitieve oplevering en de waarborgperiodes, 
de oplossing van de problemen van de platenwarmtewisselaars van de verluchtingsgroepen, de oplevering na de 
regeling en de definitieve oplevering van het BMS.

33 Zie punt 2.1 van het tussentijds verslag.
34 Zie punt 4.2.3 van het tussentijds verslag.
35 Verlenging met 4,5 maanden waarbij nog een verlenging met 72 dagen komt wegens weerverlet. 
36 Zie de punten 4.2 en 4.3 van het tussentijds verslag. De culpa in contrahendo slaat op dermate belangrijke fouten, 

hier in het bijzonder bij de raming van de forfaitaire posten in het bestek, dat ze een fout bij de plaatsing van een 
overeenkomst vormen. 

https://www.rekenhof.be/Docs/2014_38_NAVO.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2014_38_NAVO.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2014_38_NAVO.pdf
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• verbintenis van de aanbestedende overheid om erop toe te zien dat alle nodige informa-
tie voor het opstellen van de uitvoeringsplannen beschikbaar wordt gesteld en dat de 
regels voor de veiligheid volledig worden verduidelijkt;

• oprichting van een gezamenlijke werkgroep om alle nodige studies voor de goede 
uitvoering van het project te coördineren, ongeacht of het gaat om conceptuele studies 
of studies voor de uitvoeringsplannen (artikel 6 van de overeenkomst); 

Overeenkomst nr. 2 en overeenkomst nr. 3 die er nauw mee samenhangt, hadden een heel 
hoog prijskaartje. Ze hebben het PMT echter op een kritisch moment van de voortgang van 
de onderneming in staat gesteld via onderhandeling een oplossing te vinden zonder dat de 
werf werd vertraagd omdat de aannemer niet zou voortwerken.

4.2.3 Overeenkomst nr. 3 van 2 december 2014
Deze overeenkomst dekt alle tot 30 september 2014 bekende feiten in verband met de ver-
zoekschriften die de aannemer via zijn brief van 29 november 2013 had ingediend, aange-
vuld met zijn brieven van 9 december 2013, 11 december 2013 en 8 januari 2014. De aanne-
mer eiste 245 miljoen euro in totaal.

Gelet op de gevorderde stand van de werf dekt ze ook alle fouten, weglatingen of conflicten 
vastgesteld in de opdrachtdocumenten (artikel 5 van de overeenkomst). Omdat de termijn 
die sinds het begin van de werken was verstreken (meer dan vier jaar), volstaat om alle 
fouten in de opdrachtdocumenten te kunnen identificeren, kan de aannemer er geen meer 
inroepen na het ondertekenen van de overeenkomst. 

Artikel 2.1 van die overeenkomst preciseert (vertaling): 

“De partijen komen een vaste en definitieve vergoeding overeen van 76.245.748 euro, die 
zowel de directe als de indirecte kosten dekt. Het bedrag van de vergoeding wordt als volgt 
uitgesplitst:

• 66.873.444 euro voor de periode tot 30 september 2014;
• 9.372.304 euro voor de periode van 1 oktober 2014 tot 30 juni 2016.

De vergoeding omvat de bedragen die werden aanvaard en al werden betaald in het kader 
van overeenkomst nr. 2 en de bedragen die het voorwerp uitmaken van bepaalde verreke-
ningen van werken. Een gedetailleerd overzicht van de verschuldigde bedragen is te vinden 
in bijlage B. In de bedragen van de vergoeding is de herziening inbegrepen. De betaling ge-
beurt ter algehele vereffening. Met uitzondering van de extra werken en de voorstellen van 
verrekeningen die nog niet zijn verrekend, erkennen de partijen onherroepelijk dat ze door 
die betaling niets meer van elkaar te eisen hebben in verband met het verzoek in de punten 
D en E van de aanhef (zie supra begin van de titel overeenkomst nr. 3). Deze overeenkomst 
dekt alle tot 30 september 2014 bekende feiten en de gevolgen die eruit voortvloeien, waar-
onder onder andere de punten in de lijst in bijlage C.” 

Bijlage B bepaalt dat de vergoeding van BAM Alliance in hoofdzaak de indirecte kosten 
(verhoging van de algemene zetel- en werfkosten) dekt ten belope van 45,2 miljoen euro. 
Ze dekt de stijging van de termijn met zeven maanden (tussen 30 juni 2012 en 30 novem-
ber 2013), een uitstel van activiteiten tussen 30 november 2013 en 30 september 2014 en een 
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extra uitstel van activiteiten voor de wachthuizen en het staff center, de versterking en de 
verlenging van de studie- en uitvoeringsteams en de aanvullende vereisten op het vlak van 
beveiliging. 

BAM Alliance ontvangt ook een vergoeding (3,3 miljoen euro) van sommige van haar di-
recte kosten voor een niet-volledige reeks van zes gebeurtenissen die in bijlage B precies 
worden omschreven.

Haar onderaannemers krijgen bovendien een vergoeding van 19,8 miljoen euro voor indi-
recte kosten en van 8,0 miljoen euro voor de kosten van een beperkte reeks gebeurtenissen 
opgesomd in de bijvoegsels 2 tot 10 van bijlage B bij overeenkomst nr. 3. 

Tabel 3 –  Door overeenkomst nr. 3 gedekte kosten (in euro)

Soort kosten Bedrag

Indirecte kosten BAM 45.160.405 

Directe kosten BAM 3.349.813 

Indirecte kosten onderaannemers 19.767.694 

Directe kosten onderaannemers 7.967.846 

Totaal 76.245.748 

Bron: bijvoegsels 2 tot 10 van bijlage B van overeenkomst nr. 3 tussen de Belgische Staat en BAM Alliance 

Het totaalbedrag van deze tabel stemt overeen met dat in artikel 2 van overeenkomst  
nr. 3. In tegenstelling tot wat “de vaststaande en definitieve vergoeding van 76.245.748 euro 
voor zowel de directe als de indirecte kosten” lijkt aan te geven, moet het totaalbedrag dat 
werd vergoed naar aanleiding van de verzoekschriften eind 2013 echter worden verhoogd 
met de directe kosten die voortvloeien uit de bepalingen van overeenkomst nr. 2 en die in 
de volgende tabel worden vermeld.

Tabel 4 –  Andere kosten die werden vergoed met toepassing van de overeenkomsten nummers 2 en 
3 (in euro)

Vergoede kosten Bedrag

Verrekening EFA - Louvres(1) 2.309.663

Implementatie van BIM(2) 3.748.114

Verrekening opgesteld culpa in contrahendo(3) 2.103.499

Regeling andere verrekeningen EFA 712.695

Totaal 8.773.971
(1)  European Façade Alliance: belangrijke onderaannemer van BAM die de gevels uitvoert (louvres is het Engelse woord 

voor zonneweringen).
 (2)  Building Information Modeling of (elektronische) modellering van de informatie over de bouw: gebruik van een ge-

deelde digitale voorstelling van een gebouwd goed om de ontwerp-, bouw- en exploitatieprocessen te vergemak-
kelijken en zo een betrouwbare basis te vormen voor beslissingen (NF CEN ISO 19650).

 (3)  De culpa in contrahendo slaat op dermate belangrijke fouten dat ze een fout bij de plaatsing van een overeenkomst 
vormen.

Bron: bijvoegsels 2 tot 10 van bijlage B van overeenkomst nr. 3 tussen de Belgische Staat en BAM Alliance
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Het totaal van de sommen in de twee bovenstaande tabellen is 85,1 miljoen euro. Het omvat 
alle indirecte kosten en een reeks directe kosten die werden gepreciseerd in de overeen-
komsten nr. 2 en nr. 3 en in hun bijlagen. 

Het PMT heeft op vraag van de Navo en de naties een tabel opgesteld waarin nader wordt 
ingegaan op de oorsprong van de extra kosten37. Het totaalbedrag ervan stemt overeen met 
de bovenvermelde bedragen. 

Tabel 5 –  Oorsprong volgens het PMT van de met toepassing van overeenkomst nr. 3 vergoede extra 
kosten (in miljoen euro)

Gevraagd bedrag Toegekend bedrag

Verlenging van de termijnen 84,499 42,838(*)

Studies en wijzigingen 38,843 9,275

Beveiliging van de site 78,083 12,185

Extra werken en diensten 45,564 20,191

Totaal 246,720 85,120
(*) Dat bedrag is groter dan het bedrag dat bij overeenkomst nr. 1 werd toegekend (13,0 miljoen euro), omdat de 

onderbrekingen die door de overeenkomsten nr. 2 en nr. 3 zijn vergoed, zich hebben voorgedaan op een kritieker 
moment van de werf. 

Bron: PMT, tabel nr. 22 van de presentatie van 17 februari 2015

Het bedrag dat werd toegekend voor de verlenging van de termijnen, dekt de stijging van de 
algemene zetel- en werfkosten die uit die verlenging voortvloeien, en de financiële kosten. 
Het zijn pure vergoedingsposten, in die zin dat ze geen meerwaarde hebben voor het eind-
resultaat en geen extra prestaties vergden. Het is alleen de bedoeling de verliezen te dekken 
die worden veroorzaakt door langere termijnen dan gepland.

De bedragen voor de wijzigingen aan het project hebben betrekking op de extra presta-
ties (extra omkadering en nieuwe studies) die samenhangen met de talrijke opeenvolgende  
wijzigingen van het project. Er zijn extra prestaties maar die doen in principe de uiteinde-
lijke waarde van het gebouw niet stijgen. 

Er werd geaccepteerd dat de veiligheidsvereisten die de Navo vroeg, hoger lagen dan die 
vastgelegd in bijlage H bij de ondertekening van het contract. Het bedrag dat voor die post 
werd toegekend, is louter een schadevergoeding en biedt geen meerwaarde voor het uitein-
delijke project, aangezien het de verliezen dekt die voortvloeien uit de omslachtige veilig-
heidsprocedures.

De vierde post van de tabel betreft extra werken en diensten die gedeeltelijk een meer-
waarde voor het hele bouwwerk kunnen meebrengen. 

4.2.4 Overeenkomst nr. 4 van 4 oktober 2016
Overeenkomst nr.4 bevat een nieuwe richtinggevende planning38. Ze wijzigt vervolgens de 
regels van het bestek door een nieuwe soort oplevering in te voeren, namelijk de voorlopige 

37 PMT-Rekenhof, vergadering van 17 februari 2015, tabel nr. 22 van de presentatie.
38 Er wordt opgemerkt dat de nieuwe termijnen niet werden nageleefd.
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hoofdoplevering van de gebouwen, die ze vastlegt op 30 september 201639. De volledige 
voorlopige oplevering uit het bestek wordt verwacht op 31 oktober 2016. 

Deze overeenkomst voorziet niet in vergoedingen, boetes of kosten. Er zijn nochtans extra 
kosten te verwachten:

• De nieuwe prijzen zijn geen forfaitaire prijzen meer die het resultaat zijn van concurren-
tie, maar wel terugbetalingsprijzen, d.w.z. prijzen die zijn verkregen door de elementen 
van de kostprijs te ontleden vermeerderd met een percentage voor algemene kosten en 
winst. Zo worden voor extra werken na 30 september 2014 de prijzen op basis van de 
ontleding van de kostprijs vermeerderd met 11,3 % voor de algemene werfkosten en met 
9 % op het geheel voor de zetelkosten en de winst. Deze nieuwe prijzen zullen worden 
gebruikt voor de verrekeningen; 

• Er zal een vergoeding nodig zijn door de evolutie van het indexcijfer van de materialen 
van de herzieningsformule die de aannemer niet zou kunnen afwentelen op zijn 
leveranciers en zijn onderaannemers.

4.2.5 Overeenkomst nr. 5 van 13 oktober 2017
Deze overeenkomst voorziet niet in schadevergoedingen of boetes (behalve voor de externe 
werken). Ze bevestigt het akkoord van BAM Alliance om de werken beschreven in het be-
stek uit te voeren na de oplevering.

Ze omvat ook aanvullende afregelingstesten.

Tot slot wordt een nieuw schema voor de vrijgave van de borgtocht vastgelegd: 25 % bij de 
voorlopige oplevering in plaats van 40 %, 10 % na het verhelpen van de opmerkingen over 
brandveiligheid en 10 % na het oplossen van verschillende opmerkingen, 55 % bij de defini-
tieve oplevering.

4.3 Evolutie van de kosten

De Navo had in 2009 een budget van 679 miljoen euro (zonder herzieningen en zonder 
onvoorziene kosten) gemachtigd voor de bouwopdracht die aan België was toevertrouwd. 
Die machtiging was gebaseerd op de raming van het Concept Design Team (CDT), beves-
tigd door een onafhankelijke raming van consultant ACG. Ondanks de aanzienlijke extra 
kosten (199 miljoen euro) in vergelijking met het initiële bedrag van de opdracht (458 mil-
joen euro), blijft het eindbedrag van de opdracht (657 miljoen euro, zonder herzieningen) 
onder het gemachtigde budget.

39 Wat in de feiten neerkomt op een verlenging van de werf met twee maanden.
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Grafiek 1 – Vergelijking van het gemachtigde budget, het bedrag van de offerte en het eindbedrag 
van de prestaties voor de hoofdopdracht van het bouwen van de Navo-zetel (in euro)
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de toepassing van de prijsherzieningsformules, namelijk 42 miljoen euro. Dat brengt het 
totaalbedrag op 699 miljoen euro voor de bouwopdracht. Het is weliswaar nuttig dat bedrag 
te kennen, maar de kosten van de prijsherzieningsformules moeten alleen de objectieve 
schommeling van de kosten voor arbeidskrachten en materialen weerspiegelen. Zij mogen 
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De volgende tabellen tonen de evolutie van het totaalbedrag van de betalingen. 

657.513.602

457.614.765

678.666.080

Eindbedrag van de opdracht
(zonder herzieningen)

Initieel bedrag van de opdracht
(offerte)

Door de NAVO in 2009
gemachtigd budget

(zonder herzieningen en
onvoorziene uitgaven)

Ondanks de aanzienlijke meerkosten in vergelijking met het initieel 
bedrag van de opdracht blijft het eindbedrag van de opdracht (zonder 

herzieningen) lager dan het gemachtigde budget. 

+199.898.837

-21.152.478

Bron: Rekenhof op basis van de gegevens van het PMT

Om de werkelijke totale kosten van deze opdracht te kennen, moeten aan het eindbedrag 
van de opdracht zonder herzieningen, de kosten worden toegevoegd die voortvloeiden uit 
de toepassing van de prijsherzieningsformules, namelijk 42 miljoen euro. Dat brengt het to-
taalbedrag op 699 miljoen euro voor de bouwopdracht. Het is weliswaar nuttig dat bedrag 
te kennen, maar de kosten van de prijsherzieningsformules moeten alleen de objectieve 
schommeling van de kosten voor arbeidskrachten en materialen weerspiegelen. Zij mogen 
met andere woorden geen rol spelen bij de objectieve vergelijking van het bedrag van de of-
ferte met het eindbedrag van de opdracht.
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De volgende grafieken tonen de evolutie van het totaalbedrag van de betalingen.

Grafiek 2 –  Evolutie van de kosten op jaarbasis van de prestaties in verband met de hoofdopdracht 
voor het bouwen van de Navo-zetel (in euro, totaal per jaar van betaling)
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Grafiek 3 toont zoals grafiek 2 dat het tempo van de werken veeleer een S-vormige curve 
volgt omdat een bouwproject een verschillende uitvoeringssnelheid kent naargelang de 
werf vordert:
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• Bij aanvang is het tempo traag omdat de werf wordt opgestart. 
• Daarna, tijdens de ruw- en afbouw, gaat het sneller. Dat zijn de duurste posten. 
• Bij de afwerking op het einde van de werf is er veel te doen maar dat werk wordt weinig 

gevaloriseerd40.

4.4 Redenen van de extra kosten

4.4.1 Redenen die niet toe te schrijven zijn aan de algemene aannemer 
Het Rekenhof heeft een deel van de oorzaken van de extra kosten en vertragingen al ge-
identificeerd in het tussentijdse verslag van de bouw, onder meer bij het onderzoek van de 
eerste overeenkomst met BAM Alliance41, namelijk:

• onvoorzienbare omstandigheden, zoals uitzonderlijke weersomstandigheden tijdens de 
winter van 2010-2011;

• onvoorziene ongemakken (ontdekking van bommen op de site, vochtigheidsgraad van 
de bovenste bodemlaag, omvang van de zandsteenbanken onder de eerste bodemlaag 
en problemen om de draagkracht van de funderingspalen te definiëren vanwege de he-
terogeniteit van de bodem);

• feiten van de opdrachtgever (de Belgische Staat) of van het studiebureau (anomalieën en 
tegenstrijdigheden in de plannen en het bestek);

• wijzigingen in de schikking van de helft van de kantoren, de inrichting van het medisch 
centrum en de verplaatsing van de partnerdelegaties voor de vrede, die gevraagd werden 
door de Navo en waardoor aan tal van plannen moest worden gesleuteld.

Het tussentijdse verslag vermeldde ook de schadeclaims die de hoofdaannemer op 29 no-
vember 2013 indiende. Die vroeg immers opnieuw een schadevergoeding, die hij verant-
woordde door te stellen dat een reeks feiten en omstandigheden (onderverdeeld in vijf ca-
tegorieën) volgens hem de uitvoering van de opdracht op een zeer ongunstige manier zou 
hebben beïnvloed42:

1. problemen met het contractuele project;
2. het gebrekkige beheer van de opdracht door de aanbestedende overheid (niet-contrac-

tueel beheer van de wijzigingen en van de documentatie, te grote strengheid bij de 
goedkeuring van de documenten, het uitblijven van een reactie bij de besluitvorming, 
misbruik van het principe van de resultaatsverbintenis, betwiste toepassing van het 
principe van het forfait, onjuist informeren van de inschrijver over de reikwijdte van 
zijn verplichtingen zodat dit een fout vormt bij de plaatsing van de opdracht in hoofde 
van de bouwheer43);

3. de talrijke wijzigingen aan het project op vraag van de Navo maar ook van de naties;
4. de veiligheidsvereisten die verder zouden gaan dan de voorschriften van het bestek44;
5. de abnormale weersomstandigheden in de winter 2012-2013 en de lente 2013.

40 Zie punt 5.1 van het tussentijdse verslag.
41 Zie punt 2.1.3 van het tussentijdse verslag.
42 Zie punt 4.2.2 van het tussentijdse verslag.
43 Voor een dergelijke fout spreekt men van culpa in contrahendo. Het gaat om heel belangrijke fouten bij het ramen 

van de forfaitaire posten.
44 Bijlage H van het bestek, die de veiligheidsmaatregelen contractueel vastlegt.

https://www.rekenhof.be/Docs/2014_38_NAVO.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2014_38_NAVO.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2014_38_NAVO.pdf
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De aanbestedende overheid heeft gedeeltelijk met die vragen rekening gehouden in over-
eenkomst nr. 3 door nieuwe termijnverlengingen te aanvaarden en door extra kosten te 
vergoeden voor de beveiligingsmaatregelen van de site. 

Het Rekenhof en de IBAN hadden ook gewezen op de kosten die werden veroorzaakt door 
de talrijke projectwijzigingen die aan de aannemer werden opgedragen, en op de noodzaak 
om deze bijgevolg te beperken:

• “Men dient echter te wijzen op de omvang van de wijzigingen die werden bevolen op verzoek 
van de Navo (Change Requests). Dergelijke wijzigingen drijven de kosten alleen maar op en 
vergen termijnverlengingen”45. 

• “HQPO also noted that as the project advances, it is increasingly difficult to incorporate 
changes due in part to a reduced design capacity as the design consultants shift from 
design issues to monitoring the construction. This requires negotiation between HQPO 
and the constructor via the PMT and will affect costs and schedule. Some change request 
have already been blamed as part of the disruptions that led to the 4 month delay. As time 
progresses, HQPO is increasingly filtering and sometimes limiting change request”46.

Het Rekenhof stelt niettemin vast dat het aantal vragen om wijzigingen (change requests) 
opnieuw steeg vanaf 2015. De aanbevelingen van zowel het Rekenhof als van de IBAN heb-
ben op dat vlak dus maar weinig impact gehad. 

De kritieke vertragingen bij de uitvoering van de ANWI-opdracht (aanpakken van de ser-
verzalen, verbindingsproblemen, netwerkbeheer) hebben daarnaast tot aanzienlijke vertra-
gingen geleid voor de opdracht van BAM Alliance (en voor de opdrachten AV en ESS), in het 
bijzonder voor de PNWI-werken die BAM Alliance moest uitvoeren. Het einde van de werf 
werd dus ernstig verstoord, terwijl het gebouw vanuit architecturaal oogpunt was voltooid. 

De dienstverleners die de consultancy voor het PMT deden, hebben op basis van de ge-
volgen op het niveau van de termijnen van de overeenkomsten met BAM Alliance en de 
vertragingen van de ANWI-opdracht terecht een vergoeding gevraagd voor de termijnver-
lengingen van hun respectieve opdracht.

4.4.2 Redenen die gedeeltelijk toe te schrijven zijn aan de algemene aannemer 
Naast de verantwoordingen in de hierboven vermelde overeenkomsten, hebben ACG47, de 
dienstverlener die de kosten controleert, en het PMT de vermoedelijke hoofdoorzaken van 
de vertragingen van de bouwopdracht geïdentificeerd. Ze zijn als volgt samen te vatten.

45 Punt 6.1 van het tussentijdse verslag.
46 Punt 3.3.4 van het verslag van de IBAN van 30 november 2012.
47 AGC, Advies: Eindverslag fase E: Planning - ACG – Budgetcontrole en planning - 5PA002 – New Nato Headquarters 

NU-02-E-XX-XX-A05-005-XX-02 van 17 juli 2017.

https://www.rekenhof.be/Docs/2014_38_NAVO.pdf
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4.4.2.1  Thesaurieproblemen
De algemene aannemer heeft te kampen gehad met thesaurieproblemen, onder meer door 
zijn heel concurrentiële prijzen (200 miljoen euro onder de raming)48. Dat heeft gevolgen 
gehad voor de planning:

• noodzaak bij de algemene aannemer om technisch-administratieve oplossingen te vin-
den om binnen zijn budget te blijven (achterstand bij het uitwerken van de uitvoerings-
dossiers, vertraging bij de goedkeuring van de technische dossiers enz.);

• vertraging bij het aanwijzen van onderaannemers (langere financiële onderhandeling);
• strikte toepassing van hun contract door de onderaannemers  gezien de kleine finan-

ciële marge. Alle werken in de marge die niet duidelijk worden gedekt door onderaan-
nemingscontracten hebben geleid tot discussies, vertragingen en moeilijkheden om de 
nodige resources in te zetten;

• beperkte omkadering van de onderaannemers door de algemene aannemer;
• administratieve en gerechtelijke druk vanwege de algemene aannemer, die geneigd was 

de werken te vertragen of stop te zetten als tijdens de uitvoering49 geen oplossing werd 
gevonden voor de problemen (terwijl dergelijke klachten die een vergoeding beogen, 
later kunnen worden ingediend). 

De algemene aannemer heeft waarschijnlijk als gevolg van die heel concurrentiële prijzen 
tijdens de uitvoering van de opdracht de neiging gehad de opdrachtdocumenten strikt te 
interpreteren. Ondanks de zorgvuldigheid van de aanbestedende overheid zaten er on-
nauwkeurigheden en contradicties in de documenten van deze erg complexe opdracht. 
Vanwege het aantal en de reikwijdte ervan werden aanpassingen en wijzigingen doorge-
voerd waarvoor schadeclaims kunnen worden ingediend die financieel voordelig zijn voor 
de algemene aannemer. 

4.4.2.2 Omkadering en beheer van de onderaannemers
In vergelijking met de omvang van het project had de algemene aannemer bij de aanvang 
van de werf de noodzakelijke omkadering van de onderaannemers onderschat. Dat heeft 
geleid tot een gebrek aan voorbereiding en coördinatie van het project gedurende meer dan 
twee jaar en tot een onvoldoende planning (zowel wat de studie als wat de uitvoering be-
treft). Nadien heeft de algemene aannemer zijn omkadering significant versterkt.

4.4.2.3	 Impact	van	de	Construction	Security	Specifications
De algemene kwestie van de veiligheidscontroles op de site kwam ter sprake in de opdracht-
documenten (bijlage H bij het bestek), maar geen enkele onderneming leek echt voorbereid 
op de heel strikte toepassing van die controles door de diensten van de Navo. Dat heeft 
geleid tot verschillende vertragingen bij de toegang tot de site of tot bepaalde zones (veilig-
heidsmachtigingen die laattijdig werden verkregen, escortes, heel strikte controles van de 
leveringen door de site security manager die van de Navo afhangt, enz.). 

48 In zijn tussentijdse verslag was het Rekenhof van oordeel dat uit het lage bedrag van de offerte ten opzichte van de 
raming echter niet kon worden geconcludeerd dat het om abnormale prijzen ging in het licht van de administra-
tieve clausules van de opdracht.

49 Vraag om schadevergoeding en om de opdracht te herzien van 29 november 2013 (Document 2825 ACO / eta).

https://www.rekenhof.be/Docs/2014_38_NAVO.pdf
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De algemene aannemer is daarvoor echter maar gedeeltelijk verantwoordelijk. Het PMT 
was ook verrast door de praktische toepassing van bepaalde regels en door een uiterst 
strikte uitvoering van de controles50, die grotendeels onvoorzienbaar waren. Overeenkomst 
nr. 3 heeft de veiligheidsproblemen grotendeels opgelost.

4.4.2.4 Toeleveringsplanning, voorbereiding en coördinatie van de uitvoeringsstu-
dies

De volledige toeleveringsplanning werd pas begin 2012 voltooid, d.i. anderhalf jaar na de 
betekening van de opdracht. Die trage opstart heeft geleid tot vertragingen bij de overzen-
ding van de uitvoeringsdocumenten en tot het laattijdige verzenden door de algemene aan-
nemer van talrijke technical requests / queries (vragen om technische verduidelijkingen). 

De algemene aannemer is daarvoor echter maar gedeeltelijk verantwoordelijk. Deze toe-
stand kan ook in de hand zijn gewerkt door vertragingen bij de goedkeuring of bij antwoor-
den door het PMT en/of het CDT en bepaalde door de Navo gevraagde wijzigingen.

4.4.2.5 Problemen met de studies 
De studies en de ophelderingen voor de uitvoering hebben vertraging opgelopen bij het 
curvevormige dak, de gevels, de brandbescherming, de deuren en het BMS (Building 
Management System). De algemene aannemer is daarvoor echter maar gedeeltelijk verant-
woordelijk. Bij bepaalde specifieke gebouwen en zones was er een gebrek aan coördinatie 
vanwege de projectauteurs. De wijzigingen die de Navo vroeg, hebben ook een impact ge-
had op de planning van het project51.

4.4.2.6 Gebrek aan human resources 
Bij de algemene aannemer en zijn onderaannemers werd nagenoeg voortdurend een gebrek 
aan human resources vastgesteld (vastgesteld in het dagboek van de werken, de maande-
lijkse planningsverslagen, de verslagen van de uitvoeringsvergadering of de voltallige ver-
gadering). Dat gebrek aan personeel kan te maken hebben met de keuze van onderaanne-
mers die niet over de vereiste personeelscapaciteit beschikken, met de moeilijkheid om de 
veiligheidsmachtigingen te krijgen, met thesauriemoeilijkheden enz. Dat personeelsgebrek 
heeft de start en de uitvoering van de werkzaamheden vertraagd.

4.4.2.7 Beheer van de opleveringen en het doorsturen van de as-built dossiers52

De opleveringsverrichtingen, de statische controles en de functionele testen zijn met meer 
dan zes maanden vertraging begonnen en hebben langer geduurd dan gepland. Die vertra-
gingen vloeien hoofdzakelijk voort uit: 

50 Elementen die gewoonlijk per kilogram worden verkocht, zoals nagels of schroeven, moesten bijvoorbeeld in aan-
tal stuks worden aangegeven, waardoor de controletijd significant steeg. In het algemeen werd de flexibiliteit 
van de werkorganisatie significant verminderd door de verplichting om vooraf alle gebruikte materialen tot het 
kleinste onderdeel aan te geven. 

51 Om dat probleem te ondervangen werden bepaalde door HQPO gevraagde wijzigingen uitgevoerd als “uitgestelde 
werken”, d.w.z. door de opdrachtnemers uit te voeren na de voorlopige opleveringen. 

52 Het “as built dossier” vermeldt alle informatie over het gebouw (plannen, technische fiches, processen-verbaal 
enz.) zoals het werd gebouwd (of vernieuwd) en voegt daaraan de wijzigingen toe die in de loop van de werf werden 
aangebracht ten opzichte van het initiële dossier.  
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• onvoldoende voorbereiding en coördinatie;
• problemen met de kwaliteit van bepaalde werken of ontoereikende interne controle van-

wege de algemene aannemer;
• ontoereikende opvolging door de algemene aannemer van de opmerkingen die zowel 

tijdens de werf als bij de diverse opleveringen werden geformuleerd;

De algemene aannemer is daarvoor echter maar gedeeltelijk verantwoordelijk, omdat de 
vertragingen ook gedeeltelijk zijn toe te schrijven aan het ontbreken van performante com-
municatiemiddelen op de werf (ontbreken van de ANWI) en door de laattijdige beschik-
baarheid van het BMS om de testen voor de ingebruikname van de technische installaties 
uit te voeren (achterstand in de beschikbaarheid van de ANWI). 

De algemene aannemer heeft echter ook vertraging opgelopen bij het bezorgen van de fi-
nale “as-built dossiers” wegens enerzijds het onvoldoende anticiperen op de werklast en de 
beschikbaarheid van middelen en anderzijds discussies over de gedetailleerde samenstel-
ling van de dossiers.

4.4.2.8 Problemen bij de uitvoering van bepaalde prestaties door de algemene aan-
nemer

Hoewel de werken globaal beantwoorden aan de kwaliteitsnormen vastgelegd in de op-
drachtdocumenten , waren er problemen bij de uitvoering van bepaalde prestaties door de 
algemene aannemer, die hebben geleid tot belangrijke vertragingen bij de uitvoering:

• waterdichtheid van de gevels: er waren correcties nodig door waterinsijpeling in be-
paalde zones.

• FR-afdichtingen (vuurbestendigheid) en rookinkapseling: moeilijkheid om gecertifi-
ceerd materiaal te vinden om bepaalde doorgangen van buizen met een grote diameter 
door brandschotten te beschermen tegen de verspreiding van vuur, noodzakelijke cor-
recties of herstellingen van de afdichtingen ingevolge schade veroorzaakt door bepaalde 
onderaannemers van BAM Alliance of gelijktijdig opererende ondernemingen na de ini-
tiële uitvoering enz. 

• opvolging van de deurenlijst: er waren verschillende correcties nodig, door fouten in 
de contractuele deurenlijst, door coördinatieproblemen of slechte uitvoering (omkering 
van de draairichting, verkeerd type deur, ontbrekende wachtbuizen en aansluitdozen 
enz.). 

• beschadigingen en vandalisme allerhande.

4.5 Opleveringen van de bouwopdracht

Bij alle overheidsopdrachten voor werken moet de aanbestedende overheid controleren of 
alle of een gedeelte van de uitgevoerde werken werden uitgevoerd volgens de regels van de 
kunst en tegen de opdrachtvoorwaarden. De vaststelling van het resultaat van die controle 
is de “oplevering”.
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Er blijkt een bijzonder ingewikkeld systeem voor opleveringen te zijn ingevoerd voor de 
hoofdopdracht van de bouw. Gelet op de omvang van het project werden verschillende 
soorten opleveringen ingevoerd53:

• de voorafgaande en a posteriori technische keuringen: die verifiëren of de te verwerken 
producten, de uitgevoerde werken, de uit te voeren of uitgevoerde leveringen, of de ver-
leende diensten aan de in de opdracht gestelde voorwaarden beantwoorden; 

• de partiële voorlopige opleveringen (PVO): deze opleveringen worden toegekend na de 
uitvoering van de werken van elk van de delen of fasen waarvoor een partiële uitvoe-
ringstermijn geldt. Er zijn partiële uitvoeringstermijnen op basis van de verschillende 
zones van het project54 om geleidelijk te kunnen overgaan tot de overdracht aan de Navo 
(en onrechtstreeks aan de naties) en hun de mogelijkheid te bieden te starten met hun 
inrichting;

• een volledige voorlopige oplevering (VVO): deze oplevering wordt toegekend na de laat-
ste partiële voorlopige oplevering (PVO). In tegenstelling tot wat het bijvoeglijk naam-
woord “volledig” kan laten vermoeden, staat die oplevering los van de hierna gedefini-
eerde specifieke voorlopige opleveringen (SVO). De VVO kan dus worden toegekend 
terwijl die SVO misschien nog niet zijn toegekend. Deze situatie is gerechtvaardigd door 
de specifieke aard van de prestaties die onder de SVO vallen; 

• de specifieke voorlopige opleveringen (SVO) hebben betrekking op de grasperken, de 
aanplantingen, de afbraak van de infrastructuur van de zone A2-A12 (en daarbij ho-
rende werken), de specifieke voorlopige opleveringen “na afregeling HVAC-BMS” en de 
voorlopige oplevering van de prestaties van exploitatie en volledige waarborg van de 
technische installaties; 

• een definitieve oplevering (DO): deze wordt toegekend na de twee jaar waarborg die 
ingaat op de datum van de volledige voorlopige oplevering. Ze betekent de voltooiing 
van de opdracht.

Tijdens de uitvoering van de opdracht werd door artikel 3 van overeenkomst nr. 4 een extra 
opleveringstype gecreëerd. Er gebeurt een voorlopige hoofdoplevering (VHO) wanneer de 
“meeste werken” zijn beëindigd. Die oplevering vormt onder meer het beginpunt van de 
tienjarige waarborg55 en leidt tot de vrijgave van 35 % van de borgtocht.

Een dergelijke wijziging speelt ontegensprekelijk in het voordeel van de algemene aanne-
mer. Als de initiële bestekbepalingen zouden zijn behouden, zou de tienjarige waarborg la-
ter beginnen te lopen en zou de borgtocht later vrijgegeven worden. Het PMT rechtvaardigt 
de creatie van die VHO doordat ze past in een geheel van toegevingen in het kader van de 
onderhandelingen tijdens de uitvoering en door billijkheidsredenen56. 

53 Administratieve bepalingen van het bestek, art. 16.
54 Algemene bepalingen van het bestek, bijlage C, art. 8.3.2.
55 Volgens overeenkomst nr. 4 is de VHO het beginpunt van:

• de tienjarige waarborg, behalve voor gebouw Common Infrastructure waarvoor de waarborg begint te lopen 
bij de VVO;

• de waarborgperiode van 2 jaar, zoals aangepast door overeenkomst nr. 3 voor de grote technische uitrustin-
gen;

• de periode van de prestaties van bijlage K van het bestek. 
56 Namelijk de start van de tienjarige waarborg en de vrijgave van een deel van de borgtocht niet verhinderen terwijl 

de meeste werken effectief zijn beëindigd en kunnen worden geëxploiteerd. 



BOUW VAN DE NIEUWE NAVO-ZETEL – VERSLAG BIJ HET EINDE VAN DE WERF / 43

Bovendien werden extra specifieke voorlopige opleveringen (SVO) voor bepaalde werken 
gecreëerd naast die in het bestek (bv. voor externe aanleg57) die de toekenning van de vol-
ledige voorlopige oplevering (VVO) mogelijk maakten terwijl die SVO later plaatsvonden. 

De VVO vond plaats op 9 maart 2017, d.i. twintig maanden later dan de termijn in het be-
stek (17 juli 2015). Op 30 november 2016 werd nochtans een VHO toegekend, maar er heb-
ben na die datums nog SVO plaatsgevonden. 

De volledige definitieve oplevering, die moest plaatsvinden op 9 maart 2019, twee jaar na de 
volledige voorlopige oplevering, werd op 17 september 2020 toegekend58. Ze had aldus meer 
dan achttien maanden vertraging59. Op 30 november 2018 werd nochtans een definitieve 
hoofdoplevering60 van conventionele aard toegekend zonder vertraging ten opzichte van de 
garantietermijn van twee jaar waarin overeenkomst nr. 4 voorziet.

Tabel 6 –  Samenvatting (1) van de voorlopige opleveringen van de opdracht voor werken

Soort voorlopige oplevering
Datums van voorlopige 
oplevering bepaald in 

het bestek 

Werkelijke datum 
van voorlopige 

oplevering

Vertraging  
(in maanden)

PVO Common infrastructure 17 juni 2015 18 januari 2017 19

SVO - BMS 17 juli 2015 4 mei 2018 34

SVO - Grasperken 17 maart 2016 23 oktober 2017 20

SVO – Aanplantingen 17 maart 2016 1 september 2017 18

Partiële VO EW
Buiten Parking West

17 mei 2015 22 maart 2017 23

PVO External Works van de 
zone P West

17 mei 2015 11 mei 2017 24

Voorlopige hoofdoplevering Niet van toepassing (2) 30 november 2016 Nvt (3)

Volledige VO 17 juli 2015 9 maart 2017 20

(1)  Het PMT heeft het Rekenhof een volledigere tabel bezorgd met alle opleveringen, met inbegrip van de specifieke en 
partiële opleveringen.

(2)  Dit opleveringstype is niet bepaald in het bestek.
(3)  Omdat het bestek niet voorziet in dit opleveringstype, kan er uiteraard geen vertraging worden berekend. Er werd 

daarentegen een vertraging van twee maanden opgemerkt in vergelijking met de datum die in overeenkomst  
nr. 4 van 30 september 2016 was gepland.

Bron: Rekenhof op basis van door het PMT bezorgde gegevens (toestand op 3 april 2020)

57 External Works genoemd en onderverdeeld in werken voor de parking west en de werken buiten de parking west.
58 Het PMT is van oordeel van krachtens aanhangsel nr. 9 de laatste specifieke definitieve oplevering, toegekend op 

17 september 2020, geldt als definitieve volledige oplevering van de gehele opdracht.
59 Door de termijn die de aannemer nodig had om de opmerkingen te corrigeren die worden vermeld in de bijlagen 

B1 en B2 van aanhangsel nr. 9. 
60 Deze definitieve hoofdoplevering geldt ook als:

• tweede voorlopige oplevering zoals bepaald in Bestek type 105 – voorlopige oplevering “na afregeling  
HVAC-BMS”;

• voorlopige en definitieve oplevering van de prestaties van bijlage K van het bestek;
• vervaldag van de waarborgperiode van twee jaar, zoals aangepast door overeenkomst nr. 3 voor de grote tech-

nische installaties, met uitzondering van de installaties vermeld in administratief aanhangsel nr. 9 en van de 
periode van uitvoering van de prestaties van bijlage K van het bestek. 
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Tabel 7 –  Samenvatting van de definitieve opleveringen van de opdracht voor werken

Soort definitieve  
oplevering

Geplande datums 
voor definitieve ople-

vering

Werkelijke datum 
van definitieve 

oplevering

Vertraging  
(in maanden)

Common Infrastructure Idem DHO en  
volledige DO

Idem DHO en  
volledige DO 

Idem DHO en  
volledige DO 

BMS 3 mei 2020 30 mei 2019 -

Grasperken 23 oktober 2019 22 oktober 2019 -

Aanplantingen 1 september 2019 31 augustus 2019 -

External Works buiten P 
West

Idem DHO en  
volledige DO

Idem DHO en  
volledige DO

Idem DHO en  
volledige DO

External Works van de 
zone P West

Idem DHO en  
volledige DO

Idem DHO en  
volledige DO

Idem DHO en  
volledige DO

Definitieve  
hoofdoplevering 

30 november 2018 30 november 2018 -

Volledige DO 9 maart 2019 17 september 2020 18 maanden

Bron: Rekenhof op basis van door het PMT bezorgde gegevens (toestand op 3 april 2020 – actualisering 
op 10 december 2020)

4.6 Formalisering van de extra kosten en van de verlengingen 

4.6.1 Verrekeningen en overeenkomsten 
Een verrekening61 is een document dat de aanbestedende overheid opstelt en waarmee de 
samenvattende opmeting62 van een opdracht voor werken (of de inventaris van een op-
dracht voor leveringen of diensten) kan worden aangepast door de werkelijke hoeveelheden 
vast te leggen in geval van een opdracht of een post tegen prijslijst63, of de nieuwe hoeveel-
heden die voortvloeien uit de wijzigingen in de opdracht, en de overeengekomen of her-
ziene prijzen die eruit voortvloeien. 

Verrekeningen of vergoedingsovereenkomsten zijn bijna inherent aan overheidsopdrach-
ten voor werken. Bij dermate ingewikkelde projecten als de bouw van de nieuwe Navo-zetel 
zijn wijzigingen in de originele plannen of in de uitvoeringsregels in de loop van de uitvoe-
ring onvermijdelijk en soms zelfs wenselijk om bepaalde technische verbeteringen aan te 
brengen. 

61 Artikel 2, 18°, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken voor de opdrachten die worden geregeld door de 
nieuwe regelgeving die sinds 1 juli 2013 van kracht is. De definitie van verrekening bestond niet als zodanig in de 
oude regelgeving die werd toegepast voor de onderzochte opdrachten. Defensie gebruikte de benaming “verre-
kening” uitsluitend voor de eigenlijke wijzigingen en niet voor het spel van de vermoedelijke hoeveelheden (in dat 
laatste geval werden de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden vermeld in een “rekening”).

62 Document van een opdracht voor werken waarin de prestaties over verschillende posten worden gefractioneerd en 
waarbij voor iedere post de hoeveelheid of de wijze van prijsvaststelling wordt vermeld. 

63 Bij een dergelijke opdracht of post zijn de eenheidsprijzen forfaitair en zijn de hoeveelheden, voor zover ze voor 
de posten zijn bepaald, vermoedelijke hoeveelheden of uitgedrukt binnen een vork. De posten worden in rekening 
gebracht op basis van de effectief geleverde hoeveelheden.
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De hoofdopdracht voor de bouw heeft heel wat wijzigingen ondergaan die hebben geleid 
tot significante extra kosten waarvan de oorzaken in detail werden belicht in punt 4.4 en 
waarvan de gevolgen worden onderzocht in hoofdstuk 6. 

4.6.2 Onderzoek van een steekproef van verrekeningen
Het Rekenhof heeft verschillende minder belangrijke verrekeningen onderzocht64. Daaruit 
concludeert het dat de hoeveelheden werken of leveringen duidelijk zijn geïdentificeerd, net 
zoals de impact op de prijs. Zowel het bevel dat aan de oorsprong van de wijziging ligt als 
de verrekening worden bovendien goedgekeurd door de directeur van het PMT. Die docu-
menten bieden echter geen inzicht in alle feitelijke elementen die aan de oorsprong van de 
verrekeningen liggen. 

Het Rekenhof heeft ook verschillende verrekeningen met meer significante bedragen on-
derzocht65. Die verrekeningen werden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën66 en gaan 
vergezeld van beter onderbouwde verantwoordingsnota’s. 

In het algemeen lijken heel wat verrekeningen met wijzigingen in de hoeveelheden of zelfs 
wijzigingen in de uiteindelijk gebruikte technieken het gevolg te zijn van hiaten, fouten of 
onnauwkeurigheden in de opdrachtdocumenten. Hieronder volgen twee sprekende voor-
beelden: 

• Het ontwerp uit het bestek voor rookafvoer bij brand bleek na verschillende simulaties 
ontoereikend om de rook in bepaalde zones van het gebouw te evacueren. Er moesten 
daarom automatische rookcompartimenteringsgordijnen en extra ventilatoren worden 
geplaatst en architecturale aanpassingen gedaan voor 949.196,55 euro.

• De brandbescherming van het dak van het conferentiecentrum zoals beschreven in 
de studies en het bestek, was nagenoeg onmogelijk uit te voeren, was niet becijferd 
en beantwoordde niet aan de behoeften noch aan de wettelijke en reglementaire 
verplichtingen. Er moest dus alternatieve technische oplossingen worden toegepast voor 
een totale kostprijs van 3,5 miljoen euro, verdeeld over verschillende verrekeningen. 

De onvoorzienbaarheid van een aantal wijzigingen kan misschien worden betwist, maar er 
blijkt wel een ernstige prijscontrole te zijn toegepast in de meeste onderzochte verrekenin-
gen. Een dergelijke controle bleek des te meer cruciaal omdat, volgens consultant ACG die 
belast is met de prijscontrole, de voorstellen van verrekening die de algemene aannemer 
indiende, vaak overdreven waren (zowel qua aantal – nagenoeg 2.500 – als qua bedrag).

64 7PA003 nr. 530 (verdeelborden van gebouw SW4) voor 16.345,25 euro, 7PA003 nr. 636 (verhoging van de omheining) 
voor 13.490,73 euro, 7PA003 nr. 199 (extra regenwaterroosters voor de groendaken) voor 9.376,02 euro, 7PA003  
nr. 743 (inrichting van een platform voor journalisten aan de buitenkant van het gebouw) voor 26.837,74 euro, 
7PA003 nr. 775 (plaatsen van afdekprofielen voor de uitzettingsvoegen van gebouw II) voor 8.370,13 euro.

65 7PA003 nr. 428-Rev1 (wijziging van de dikte van het graniet van de vloertegels) voor 600.581,27 euro; 7PA003  
nr. 92-Rév1/Aanvulling (extra studiekosten na de wijziging van de montage van de dakgebinten) voor 
81.002,08 euro; 7PA003 nr. 901 (Bijlage K – Waardering van het onderhoud van de extra installaties en verzoek-
schrift ingevolge toegangsproblemen) voor 1.657.237,31 euro; 7PA003 nr. 312 (wijziging van de rookafvoer van het 
gebouw Common infrastructure) voor een bedrag van 949.196,55 euro; 7PA003 nr. 251 Rév1 (brandcompartimen-
tering van zaal NAC) voor een bedrag van 1.079.868,14 euro.

66 Alle verrekeningen van meer dan 67.000 euro worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën (Protocol van 
1 mei 2000 tussen de minister van Begroting en de minister van Defensie met betrekking tot bepaalde nadere re-
gels in verband met de uitoefening van de administratieve en budgettaire controle bij het ministerie van Defensie). 
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Hoofdstuk 5

Voortgang van de werken en 
bevestigde extra kosten voor 
de andere opdrachten
5.1 Opdracht voor architecturale studies en technische prestaties - 

4PA001

5.1.1 Context 
Het contract voor architecturale studies werd op 17 december 2004 gesloten met CDT (het 
architectuur- en engineeringbureau bestaande uit het consortium Som-Assar, de winnaar 
van de door de Navo georganiseerde wedstrijd ICB 2001/04). Het bestond uit vijf fasen:

A. schetsen, opstellen van de planning, raming van het budget en de kosten;
B. voorontwerp (summiere studies);
C. ontwerp (gedetailleerde studies);
D. analyse van de offertes en gunning van de opdracht;
E. opvolging en technische analyses na de gunning van de bouwopdracht. 

5.1.2 Evolutie van de kosten en de termijnen
De vijf fasen werden uitgevoerd. De opdracht was initieel gegund voor 46,1 miljoen euro67 
(zonder herzieningen). Eind januari 2020 beliepen de totale betalingen 89,8 miljoen euro 
(met inbegrip van de herziening).

5.1.2.1 Eerste verlenging
Aanhangsel nr. 16, dat op 13 december 2011 werd ondertekend, verlengde de termijn voor 
de uitvoering van de opdracht een eerste keer. Aangezien de uitvoeringstermijn van de 
bouwopdracht op 57 maanden68 werd gebracht in plaats van de 48 maanden waarvan sprake 
in het MoU, moest de termijn voor de opdracht voor architecturale studies en technische 
prestaties immers op gelijkaardige wijze worden verlengd.

5.1.2.2 Tweede verlenging
Vervolgens werd een aanhangsel ondertekend om rekening te houden met de termijnver-
lengingen die aan de hoofdaannemer (BAM Alliance) werden toegekend. Een verlenging 

67 De opdrachten voor architecturale studies en technische prestaties, toezicht, kostencontrole, kwaliteitscontrole, 
werden gesloten zonder de bedragen van de opdrachten vast te leggen omdat die bedragen zouden worden be-
paald op basis van de bedragen van de opdrachten voor werken die later zouden worden geplaatst. De bedragen 
waarvan hier sprake stemmen dus overeen met ramingen en niet met een totaalbedrag dat is vermeld in de offer-
tes. 

68 Deze termijn werd bepaald op basis van een optimaliseringsstudie en opgenomen in de documenten van de bouw-
opdracht.
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van de werken leidt immers automatisch tot een verlenging van de opdracht van de pro-
jectauteur (prestaties van architectuur en engineering). Tijdens die termijnverlengingen 
moet het studiebureau zorgen voor de opvolging en de technische studies en de daarmee 
samenhangende coördinatieprestaties van veiligheid en gezondheid, tot bij de definitieve 
oplevering. 

Aanhangsel nr. 22, dat op 16 juli 2015 werd ondertekend, heeft betrekking op de termijnver-
lengingen met 11 maanden die aan BAM Alliance werden toegekend door de overeenkom-
sten nr. 1, nr. 2 en nr. 3. Dit aanhangsel begint (artikel 1) met een wederzijdse verklaring 
van afstand. Enerzijds ziet het consortium Som-Assar ten aanzien van de aanbestedende 
overheid af van elke schadeclaim voor zijn extra prestaties in de periode die door het aan-
hangsel wordt gedekt. Anderzijds ziet de aanbestedende overheid af van alle boetes, vast-
stellingen van tekortkomingen of daaruit voortvloeiende sancties of vergoedingen.

Artikel 2 heeft betrekking op de nieuw overeengekomen erelonen. Het bepaalt dat CDT, in 
voorkomend geval in afwijking van contract 4PA001 en meer bepaald de artikelen 3.7.4.8 en 
3.8.2, zal worden bezoldigd voor de verlenging van de termijn voor de uitvoering van de 
werken, overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 3. 

De initiële bepalingen van de opdracht stipuleren immers dat CDT op geen enkel ereloon-
supplement recht heeft als de totale looptijd van de werken tijdens de uitvoering wordt 
verlengd wegens vertragingen toe te schrijven aan de aannemers of aan de AO en als die 
gecumuleerde globale vertragingen niet meer dan drie maanden bedragen. 

Het Rekenhof is van oordeel dat die bepaling impliceert dat, wanneer de uitvoeringstermijn 
met meer dan drie maanden wordt verlengd, de eerste drie maanden van die verlenging 
geneutraliseerd worden voor de berekening van de vergoeding. Bovenvermeld aanhangsel  
nr. 22 voorziet echter in een ereloonsupplement voor de hele looptijd van de verlenging, 
met inbegrip van de eerste drie maanden. Volgens het Rekenhof is de beslissing om de eer-
ste drie maanden te vergoeden onvoldoende gemotiveerd.

De tabellen als bijlage bij aanhangsel nr. 22 vermelden maand per maand in detail de for-
faitaire bedragen die worden toegekend op basis van het contractueel bepaalde percentage 
(3,2445 % voor fase E). Artikel 3.7.4.6 van de initiële bepalingen van de opdracht bepaalt dat 
de erelonen voor de gewone werken van Fase E (opvolging en technische studies na de fase 
van de gunning van de opdracht) voor elke partiële opdracht afzonderlijk via voorschotten 
worden betaald overeenkomstig een door de AO goedgekeurde facturatieplanning. Ze wor-
den ook gekoppeld aan de uitvoering van de opdrachten (zonder rekening te houden met de 
extra prestaties). Artikel 2 van aanhangsel nr. 22 preciseert nochtans dat CDT zal worden 
betaald voor de verlenging van de uitvoeringstermijn van de werken overeenkomstig de 
tabellen in bijlage 3. De termijnverlengingen leiden niet automatisch tot extra prestaties, 
maar ze impliceren noodzakelijkerwijze dat het personeel langer aanwezig moet blijven. 
Die kosten zijn opgenomen in de nieuwe facturatieplanning, die door de twee partijen werd 
goedgekeurd. 

Bijlage 3 van aanhangsel nr. 22 brengt het nieuwe totaalbedrag van de erelonen die voor 
Fase E betaald werden op 29,3 miljoen euro in plaats van 24,3 miljoen euro, d.i. 5,0 mil-
joen euro extra kosten voor een termijnverlenging van elf maanden.
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5.1.2.3 Derde verlenging
Aanhangsel nr. 25 dat op 2 februari 2017 werd ondertekend, houdt rekening met de nieuwe 
opleveringsdatums die zijn bepaald in overeenkomst nr. 4 met BAM Alliance (30 septem-
ber 2016 voor de voorlopige hoofdoplevering en 31 oktober 2016 voor de volledige voorlopige 
oplevering). Het verlengt de termijn dus met zes extra maanden. 

Dit aanhangsel vermeldt bepalingen die vergelijkbaar zijn met aanhangsel nr. 22 in verband 
met de wederzijdse verklaring van afstand en de nieuw overeengekomen erelonen. 

De artikelen 2.1 en 2.2 van aanhangsel nr. 25 bepalen dat CDT voor de verlenging met zes 
maanden van zijn opdracht in verband met de hoofdopdracht (van 1 juli 2016 tot 31 decem-
ber 2016) een vergoeding krijgt van 241.833 euro69 per maand (bijlage 3 van het aanhangsel). 

Dat bedrag moet worden vermeerderd met de bezoldigingen voor de veiligheids- en ge-
zondheidscoördinatie van de werken van de hoofdopdracht, de opvolging van de werken en 
de veiligheidscoördinatie van de audiovisuele opdracht (AVI) en het elektronisch beveili-
gingssysteem (ESS), d.i. 56.657 euro in totaal. Elke maand van het tweede semester 2016 zal 
dus 298.490 euro hebben gekost voor die opdracht. 

Van 1 januari 2017 tot 30 september 2018 is de vergoeding van CDT voor de opvolging van 
de werken niet meer gebaseerd op een maandelijkse forfaitaire vergoeding maar wel op een 
bezoldiging in regie volgens het tarief dat in bijlage 1 van aanhangsel nr. 16 is vastgelegd70. 

Ten slotte werd de maandelijkse planning van de betalingen, samengevat in de betalingsta-
bellen sinds het begin van de werf, vervolledigd met de tabellen als bijlagen bij de aanhang-
sels nr. 22 en nr. 25 om rekening te houden met de maanden verlenging. 

De voorlopige oplevering van de opdracht werd toegekend samen met de voorlopige ople-
vering van de bouwwerken. De definitieve oplevering van de opdracht werd toegekend op 
2 september 2020.

5.2 AVI-opdracht (audiovisuele uitrusting) – 0PA002

5.2.1 Context
Deze opdracht heeft betrekking op de aankoop en installatie van audiovisuele uitrusting 
in de conferentiezalen met projectie, uitrusting van tolkcabines en radio- en televisiere-
gie. Deze opdracht werd op 2 mei 2013 betekend aan de tijdelijke vennootschap TAVN. 

69 Bij het bepalen van dat bedrag ging de aanbestedende overheid ervan uit dat de opleveringsverrichtingen tegen 
hetzelfde tempo zouden blijven doorgaan als dat bepaald in aanhangsel nr. 22. Omdat het nog uit te voeren werk 
sterk was verminderd, vergde de opvolging echter minder personeel. Zij was dus van oordeel dat tijdens die peri-
ode een middelgroot team moest worden gehandhaafd. 

 De gemiddelde maandelijkse bezoldiging van het CDT-team (307.500 euro) voor de initiële looptijd van de op-
dracht werd als basis genomen voor de onderhandeling. Daarin werd beslist dat het team gedurende zes maanden 
zou worden behouden met een prijsvermindering van 10  % (maar voor een prijs gelijk aan vijf maanden) en de 
prestaties eigen aan de garantieperiode zouden worden bezoldigd voor twee maanden (vanaf november 2016) 
voor een maandelijks bedrag van 34.739 euro. 

70 D.i. een uurtarief van 300 euro voor een directeur/partner, 200 euro voor een directeur/partner-vennoot, 150 euro 
voor een vennoot, 120 euro voor een senior architect/ ingenieur, 90 euro voor een architect/ingenieur en 75 euro 
voor een junior architect/ ingenieur.
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Aangezien de werken nog niet waren gestart ten tijde van het tussentijdse verslag, werd 
toen enkel de plaatsing van die opdracht via de variant Best Value Procedure71 (BVP) van de 
International Competitive Bidding-procedure (ICB) onderzocht.

De aankondiging van opdracht voor de AVI-overheidsopdracht is op 7 september 2010 aan 
de ambassades van de Navo-lidstaten bezorgd en in het Bulletin der Aanbestedingen be-
kendgemaakt op 10 september 2010. De minister van Defensie heeft de gemotiveerde gun-
ningsbeslissing ondertekend op 25 maart 2013. Die werd op 2 mei 2013 betekend aan de 
vennootschap Televic. 

De uitvoeringstermijn was bepaald op 30 werkmaanden en de initiële prijs (zonder het 
onderhoudscontract) was vastgelegd op 26,4 miljoen euro. Aanhangsel nr. 5 van 1 decem-
ber 2015 heeft een overdracht van de opdracht toegelaten. Televic nv en Televic Audiovisual 
nv, die de tijdelijke vennootschap TAVN vormen, hebben de opdracht overgedragen aan 
de vennootschappen Televic Conference nv en Televic Audiovisual nv, met behoud van de 
naam TAVN72. Het PMT is nagegaan of de nieuwe tijdelijke vennootschap de nodige tech-
nische bekwaamheid en financiële draagkracht behield om de opdracht tot een goed einde 
te kunnen brengen.

5.2.2 Evolutie van de kosten en de termijnen
De uitvoeringstermijn van de AVI-opdracht hing enerzijds af van de terbeschikkingstelling 
door BAM Alliance van de vergaderzalen, de tolklokalen, de regielokalen enz. waarin het 
audiovisueel materiaal geïnstalleerd moest worden, en anderzijds van de terbeschikking-
stelling van de ANWI-installaties die daarvoor nodig waren. Er werden verschillende over-
eenkomsten gesloten omdat die elementen met vertraging ter beschikking werden gesteld.

5.2.3 Onderzoek van de overeenkomsten

5.2.3.1 Overeenkomst nr. 1
Voor deze opdracht werd een overeenkomst nr. 1 opgesteld die TAVN op 20 decem-
ber 2016 heeft ondertekend en de aanbestedende overheid op 2 februari 2017. Naar aan-
leiding van de termijnverlengingen die aan de hoofdaannemer BAM Alliance werden 
toegekend, zijn de partijen immers een termijnverlenging met veertien maanden overeen-
gekomen voor de AVI-opdracht. Ze gingen ook akkoord over een vaste en definitieve ver-
goeding van 2,2 miljoen euro (gestort in 2017) die zowel de directe kosten als de indirecte 
kosten van de termijnverlenging dekt. 

De betaling, met inbegrip van de herziening, werd uitgevoerd ter algehele vereffening. De 
partijen erkennen via die betaling en onder voorbehoud van artikel 3B van de overeen-
komst definitief dat ze niets meer van elkaar te eisen hebben. Artikel 3B sluit het volgende 
uit de vergoeding uit: 

71 D.i. een procedure die lijkt op een beperkte offerteaanvraag.
72 Deze overdracht vloeit voort uit de wens om de verschillende activiteiten van de groep Televic beter te organiseren 

en te focussen op basis van de betrokken disciplines, hier de audiovisuele tak voor deze opdracht. 
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• de onvoorzienbare feiten en omstandigheden na 20 december 2016  en de gevolgen er-
van;

• de extra werken die het resultaat zijn van het uitstellen van de planning (in samenhang 
met de onbeschikbaarheid van een betrouwbaar IT-netwerk, wegens vertragingen bij de 
afstelling van de ANWI); 

• de extra werken die de aanbestedende overheid had bevolen en waarvoor nog geen 
verrekeningen van de werken zijn gebeurd. 

Het gaat dus maar om een partiële schadevergoeding: de gevolgen van de termijnverlenging 
met 14 maanden worden weliswaar gedekt tot 20 december 2016, maar de extra werken 
die nog niet in de verrekeningen zijn opgenomen, worden niet gedekt, in het bijzonder de 
werken die nog niet kunnen worden geïdentificeerd en becijferd en die samenhangen met 
de onbeschikbaarheid van een betrouwbaar IT-netwerk (ANWI). De verstoringen na 20 de-
cember 2016 waren bovendien niet gedekt, terwijl de werken verder liepen in 201773.

Naast de financiële kosten van deze overeenkomst heeft de vertraging ook geleid tot een 
vermindering van de waarborgperiode. Artikel 5 van de overeenkomst bepaalt immers dat 
“de weerslag van het uitstel van de voorlopige oplevering leidt tot een aanpassing van de con-
tractuele waarborgperiode van twee jaar, namelijk een vermindering met twaalf maanden. De 
waarborg van de installaties die voorlopig zullen worden opgeleverd op 31 maart 2017 zal zo 
eindigen op 1 april 2018” [vertaling].

5.2.3.2 Overeenkomst nr. 2
Deze overeenkomst werd op 26 september 2017 ondertekend en voorzag in het volgende:

• verlenging van de uitvoeringstermijn met vier maanden;
• uitvoering van bepaalde werken na de volledige voorlopige oplevering;
• vaste en definitieve vergoeding volgens hetzelfde schema als overeenkomst nr. 1 van 

476.547 euro voor de directe en indirecte kosten van de termijnverlenging en een ver-
goeding voor het uitstel van activiteiten in de Common Infrastructure, 125.385 euro voor 
de werken van de Basement function en de in september/oktober 2017 uitgevoerde pres-
taties (door het uitstel van de planning wegens de onbeschikbaarheid van een betrouw-
baar IT-netwerk) en 106.872 euro voor de extra prestaties na de overname van herpro-
grammeringstaken, d.i. 708.805 euro in totaal;

• einde van de waarborgperiode voor de uitrusting op 1 april 2019 (zie overeenkomst 
nr. 1), maar de installatie-, programmerings- of configuratiefouten die onder de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer vallen, blijven gedekt tot 31 juli 2019. 

De opdracht werd voorlopig opgeleverd op 31 juli 2017. De verlenging met 18 maanden in 
vergelijking met de initiële planning is het gevolg van gebeurtenissen buiten de wil van de 
opdrachtnemer om, zoals gepreciseerd in de hierboven vermelde vergoedingsovereenkom-
sten.

73 De aanhangsels nr. 9 en 11 die met de toezichtsfirma SNC-Lavalin ondertekend werden, hielden trouwens rekening 
met de noodzaak om de AVI- en ESS-opdrachten te blijven controleren tot eind 2017.  



52

De definitieve oplevering van de opdracht was op 31 juli 2019 gepland. Ze vond op die datum 
plaats, behalve voor de prestaties die voortvloeien uit het oplossen van de opmerkingen74 
en de verlenging van de waarborg (§ 1 tot § 5 van het proces-verbaal van de partiële defi-
nitieve oplevering van 31 juli 2019). De volledige definitieve oplevering werd toegekend op 
31 maart 2020.  

De resterende prestaties waren van ondergeschikt belang in vergelijking met de omvang 
van de opdracht waarvan de installaties al werden gebruikt door de Navo. De volgende ele-
menten verklaren waarom het zo lang duurde om de opmerkingen op te lossen:

• beperkte beschikbaarheid van de zalen om erin te kunnen werken;
• andere prioriteiten van de twee partijen (Navo en TAVN) aangezien de zalen al werden 

gebruikt (zorgen dat de zalen goed (blijven) werken);
• beperkte beschikbaarheid van de onderaannemers van TAVN en van de personen die 

aan de installaties kunnen werken om specifieke problemen op te lossen;
• problemen met de IT-netwerken van de Navo;
• beperkte toegang van TAVN tot de servers en het netwerk van de Navo, omdat dit moest 

gebeuren via coördinatie met NCIA;
• beschikbaarheden van de partijen om samen de tussenkomsten te checken en de 

opmerkingen op te lossen. 

5.3 ESS-opdracht (elektronisch beveiligingssysteem) – 0PA001

5.3.1 Context
Deze opdracht werd op 5 maart 2013 betekend aan de tijdelijke vennootschap Siemens-
Putman. Ze heeft hoofdzakelijk betrekking op de systemen voor toegangscontrole, video-
bewaking en indringingsdetectie. Zoals voor de AVI-opdracht werd bij het tussentijdse ver-
slag enkel de plaatsing van de ESS-opdracht onderzocht. De opdracht werd ook geplaatst via 
de variant Best Value Procedure (BVP) van de International Competitive Bidding-procedure 
(ICB). 

De aankondiging van opdracht voor ESS is op 16 augustus 2010 aan de ambassades van de 
lidstaten van de Navo bezorgd en op 20 augustus 2010 bekendgemaakt in het Bulletin der 
Aanbestedingen. Op 31 januari 2013 ondertekende de minister van Defensie de gemotiveerde 
beslissing om de opdracht te gunnen (vastlegging van 19,1 miljoen euro op 5 maart 2013). De 
aanvang van de werken was vastgelegd op 6 mei 2013 en de uitvoeringstermijn op 32 kalen-
dermaanden. Het einde van de werken was dus gepland op 6 januari 2016.

5.3.2 Evolutie van de kosten en de termijnen
De uitvoeringstermijn van de ESS-opdracht hing af van de uitvoeringstermijn van de op-
dracht van BAM Alliance en van de terbeschikkingstelling aan de onderneming van de 
ANWI-installaties om haar opdracht te kunnen voltooien. Wegens vertragingen werden 
verschillende overeenkomsten gesloten.

74 Bij de opmaak van een proces-verbaal van oplevering kan de aanbestedende overheid opmerkingen of voorbehoud 
formuleren. Nadien moet diezelfde aanbestedende overheid nagaan of die opmerkingen en punten van voorbe-
houd op bevredigende wijze werden opgelost.
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5.3.3 Onderzoek van de overeenkomsten

5.3.3.1 Overeenkomst nr. 1
Op 5 oktober 2016 werd een eerste overeenkomst ondertekend, waarin de partijen een dub-
bele termijnverlenging en een partiële schadevergoeding overeenkwamen. 

Zo werd de totale termijn van de onderneming verlengd met:

a) een eerste termijnverlenging van 7,8 kalendermaanden, die eindigde op 31 augus-
tus 2016 (ingevolge de verlenging van de uitvoeringstermijn voor het optrekken van 
het gebouw tot 30 juni 2016);

b) een tweede termijnverlenging van drie kalendermaanden, die eindigde op 30 no-
vember 2016 (ingevolge de verlenging van de uitvoeringstermijn voor het optrekken 
van het gebouw tot 30 september 2016).

De voorlopige oplevering, met uitzondering van het gebouw Common Infrastructure, werd 
toegekend op 30 november 2016, maar er moesten daarna nog werken worden uitgevoerd. 
Als bijlage bij de overeenkomst was een planning opgenomen, maar die kon nog variëren 
op basis van de vordering van de bouwwerken en de vooruitgang bij de implementatie van 
de ANWI. 

De aanbestedende overheid heeft daarnaast in 2016 de volgende sommen aan de aannemer 
gestort als vergoeding: 

• 744.834,44 euro als vergoeding voor de gevolgen van de eerste verlenging van de uitvoe-
ringstermijn tot 31 augustus 2016;

• 309.693,96 euro als onbetwistbaar verschuldigde vergoeding voor het productiviteits-
verlies ingevolge de verstoringen van de uitvoering van de werken en van het activitei-
tenprogramma75;

• 174.220,88 euro als vergoeding voor de rendementsverliezen en de aanvullende prestaties 
veroorzaakt door de partiële en laattijdige terbeschikkingstelling van de ANWI (van 
1 november 2015 tot 31 mei 2016). 

Deze betalingen (1,2 miljoen euro in totaal) worden uitgevoerd ter algehele vereffening, 
met uitzondering van de posten die enkel de betaling van een onbetwistbaar verschuldigd 
bedrag vermelden en voor de extra werken waarvoor nog geen order of verrekening is op-
gesteld. 

De bovenvermelde bedragen zijn dus slechts een partiële vergoeding. Voor de vergoeding 
van de tweede verlenging werd immers een afzonderlijk akkoord gesloten (overeenkomst 
nr. 2). De gevolgen van de onvoorzienbare feiten en omstandigheden in de zin van arti-
kel 16 van de algemene aannemingsvoorwaarden die dateren van na 31 mei 2016, vallen 
daarenboven niet onder de dading. 

75 De aannemer raamt zijn rendementsverlies op 25 % terwijl de aanbestedende overheid het op 12,5 % becijfert. Op 
die basis werd het ontegensprekelijk verschuldigde bedrag berekend.  
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Tot slot leidt het uitstel van de volledige voorlopige oplevering tot een wijziging van de 
waarborgperiode van twee jaar. De waarborgperiode van alle installaties start na de voorlo-
pige oplevering en is dus afgelopen op 1 april 2018. 

5.3.3.2 Overeenkomst nr. 2
Op 4 september 2017 werd een tweede overeenkomst ondertekend, die de aannemer een 
vergoeding van 2,1 miljoen euro toekent en de termijn verlengt met vijf maanden tot 
28 april 2017, de datum van de voorlopige oplevering. 

De vergoeding bestaat uit drie posten die in 2017 werden betaald:

• 1,0 miljoen euro wegens de totale termijnverlenging met acht maanden;
• 943.448,40 euro als vergoeding voor de rendementsverliezen;
• 135.652,80 euro als vergoeding voor het rendementsverlies en extra werken veroorzaakt 

door de laattijdige en onvolledige beschikbaarheid van de ANWI tussen 1 juni 2016 en 
16 juni 2017. 

De voorlopige oplevering, die op 5 januari 2016 gepland was, vond uiteindelijk plaats op 
28 april 2017. Deze verlenging met zestien maanden ten opzichte van de planning vloeit 
voort uit gebeurtenissen buiten de wil van de opdrachtnemer om, zoals wordt gepreciseerd 
in de vergoedingsovereenkomsten. De opdracht werd definitief opgeleverd op de geplande 
datum, namelijk 28 april 2019.

5.4 Toezichtsopdracht − 6PA004

5.4.1 Context
De opdracht voor het permanent toezicht op de bouwwerken van de nieuwe Navo-zetel 
werd op 25 april 2008 gesloten met de firma Coppée-Courtoy, maar de vennootschap SNC-
Lavalin heeft de rechten ervan overgenomen. Deze opdracht omvat onder meer de controle 
op de conformiteit en de kwaliteit van de uitvoering van de werken ten opzichte van de 
contractuele voorschriften, de goedgekeurde documenten en de regels van de kunst, de 
controle van de conformiteit van de materialen die zullen worden gebruikt, de controle op 
de inplanting en de dimensionering van de werken enz.

5.4.2 Evolutie van de termijnen en de kosten
Voor deze opdracht werden vier belangrijke aanhangsels goedgekeurd (op een totaal van 
twaalf) om met de termijnverlengingen rekening te houden. 

De werken moesten oorspronkelijk van start gaan begin 2009 en worden voltooid in 2013. 
De termijnverlengingen van de bouw hebben echter heel vroeg een negatieve invloed gehad 
op de verwezenlijking van de opdracht van de vennootschap SNC-Lavalin. De aanhangsels 
nr. 9 (inaanmerkingneming van de verlenging met elf maanden van de uitvoeringstermijn 
van de bouwopdracht, van 57 naar 68 maanden) en nr. 11 (volledige voorlopige oplevering 
van de bouwopdracht maar voortzetting van het toezicht op de ESS- en AVI-opdrachten) 
hebben de uitbreiding van de toezichtsperiode geformaliseerd76.

76 Wijziging van artikel 13.5.2.2 van het bestek, dat de uitvoeringstermijn van de opdracht vastlegt.
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Toen de toezichtsopdracht werd gesloten (in april 2008) was het doel de hoofdopdracht van 
de bouw te realiseren in 48 maanden. Aangezien het PMT die termijn als onrealistisch en 
duur beoordeelde, werd de hoofdopdracht voor de bouw gesloten op basis van een realisatie 
in 57 maanden. Het toezichtscontract moest bijgevolg daaraan worden aangepast. Zo werd 
via een aanhangsel77 de verhoging van het ereloonpercentage geformaliseerd. Dat aanhang-
sel bepaalt dat het globale ereloonpercentage dat wordt toegepast op het hoofdbedrag van 
de opdrachten waarop toezicht wordt uitgeoefend, wordt opgetrokken van 0,9800 % naar 
0,9800 % * 57/48 = 1,16375 %. De verhoging van het ereloonpercentage wordt dus verkregen 
via een eenvoudige regel van drie waarvan de teller de nieuwe termijn is en de noemer de 
oude termijn. 

Het belang dat aan de termijnen wordt toegekend bij de berekening van de erelonen, werd 
bevestigd bij de ondertekening van aanhangsel nr. 6 op 4 april 2014, dat volgde op een 
nieuwe termijnverlenging die aan de hoofdaannemer werd toegekend, tot 61 maanden en 
8 dagen78. Artikel 13.6 van het initiële bestek in verband met de verhoging van de uitvoe-
ringstermijn of vertraging bij de uitvoering van de partiële opdrachten en van deze op-
dracht, wordt in dat aanhangsel vervangen door een nieuwe bepaling die stelt dat als de 
looptijd verhoogt van de uitvoering van de opdracht waarop toezicht wordt uitgeoefend, 
ongeacht de oorsprong van die verlenging, de erelonen van SNC-Lavalin evenredig met de 
termijn zullen worden verhoogd, zonder rekening te houden met de waarde van de door de 
aannemer uitgevoerde prestaties overeenkomstig artikel 13.9. 

Artikel 16.6.2 van het bestek (zoals gewijzigd door aanhangsel nr. 6) bepaalt bovendien dat 
voor de berekening van de erelonen geen rekening zal worden gehouden met de rekeningen 
en verrekeningen opgesteld in het kader van de opdrachten waarop toezicht wordt uitge-
oefend. Bij de berekening van de erelonen zullen alleen belangrijke wijzigingen meetellen  
(bv. de bouw van een nieuwe vleugel). 

Volgens artikel 13.9 (zoals gewijzigd door aanhangsel nr. 6) van het bestek wordt het bedrag 
van de erelonen van SNC-Lavalin voor de initiële opdrachten (zonder rekening te houden 
met de verrekeningen) berekend via de volgende formule: 

Bedrag van de erelonen =  Bedrag van de opdracht waarop toezicht wordt uitgeoefend tot de 
voorlopige oplevering * ereloonpercentage * maximumbudget79 / 
bedrag van de offerte

77 Artikel 9 van het aanhangsel nr. 3, ondertekend door de minister van Defensie op 9 november 2012.
78 Overeenkomst nr. 1 met BAM Alliance –  zie het tussentijdse verslag.
79 De Navo heeft een globaal maximumbudget opgelegd voor de uitvoering van het project. Dat is van toepassing op 

alle werken voor de bouw van de nieuwe zetel, waarop toezicht wordt gehouden in het kader van de opdracht toe-
gewezen aan SNC-Lavalin. Voor de toepassing van aanhangsel nr. 6 werd het toegekende budget voor de afbraak 
en de audiovisuele elementen niet in aanmerking genomen bij de formule die werd toegepast op de hoofdopdracht 
voor de bouw. Dat geeft een maximumbudget van 575.725.179 euro. Door de verhouding maximumbudget/bedrag 
van de offerte kan het verschil worden gecompenseerd tussen de raming van de werken door de aanbestedende 
overheid en de werkelijke bedragen van de opdracht bij het openen van de offertes. 

https://www.rekenhof.be/Docs/2014_38_NAVO.pdf
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In waarde van september 2007 geeft de toepassing van die formule voor het toezicht op de 
hoofdopdracht van de bouw:

438.035.925 x 1,16375 % x (575.725.179 / 443.522.346) = 6,6 miljoen euro

Er moeten gelijkaardige forfaits worden berekend om de erelonen voor het toezicht op de 
ESS-opdracht (185.525 euro) en de AVI-opdracht (290.217 euro) te evalueren. 

Die sommen werden overigens lineair uitbetaald, d.w.z. dat elke maand eenzelfde bedrag 
wordt betaald los van de effectieve verwezenlijkingen. Zo legt artikel 13.9.1 ii op basis van 
die principes en het totaalbedrag een gemiddeld dagelijks basisereloon (waarde septem-
ber 2007) vast van 3.806,22 euro voor de BAM-opdracht, 190,08 euro voor de ESS-opdracht 
en 317,17 euro voor de AVI-opdracht. 

Het gemiddelde maandelijkse bedrag (op basis van 30,5 dagen per maand) beloopt dus 
116.089,86 euro (bijlage B van aanhangsel nr. 9) voor het toezicht op de opdracht van BAM 
Alliance, 5.797,56 euro voor het toezicht op de ESS-opdracht en 9.673,91 euro voor het toe-
zicht op de AVI-opdracht. 

De aanhangsels nr. 9 en nr. 11 hebben artikel 13.9 nog gewijzigd. Dat artikel bepaalt voort-
aan dat de bovenvermelde dagbedragen maar zullen worden vereffend tot het einde van 
maand 61 (d.i. oktober 2015). 

Zoals blijkt uit de tabellen van de betalingen in bijlage B van aanhangsel nr. 9 hebben de 
termijnverlengingen tussen juni en oktober 2015 464.359,44 euro gekost voor het toezicht 
op de opdracht van BAM Alliance, 23.190,24 euro voor het toezicht op de AVI-opdracht en 
38.695,64 euro voor het toezicht op de ESS-opdracht. 

De verloning van SNC-Lavalin op het einde van maand 61 beliep in totaal 7.530.806,25 euro, 
een bedrag dat kan worden uitgesplitst in de hoofdopdracht van de bouw (7.101.481,44 euro), 
de ESS-opdracht (168.129,24 euro) en de AVI-opdracht (261.195,57 euro).

Vervolgens werd een verloning in regie toegepast (per uur en niet op basis van een percen-
tage van de opdracht), gelet op de vermindering van de werklast en van de aanwezigheid 
van het personeel van SNC-Lavalin. Het principe van een maandelijkse uitbetaling van de 
erelonen werd echter gehandhaafd.  

De betalingen voor geleverde prestaties werden uitgevoerd op basis van een “theoretische 
situatie”80 die a priori voor elke maand het aantal gepresteerde basisuren vastlegt. Die tabel, 
die loopt van november 2015 (maand 62) tot december 2017 (maand 87)81, is maar voorlo-
pig en de prestaties die SNC-Lavalin werkelijk uitvoert, worden maand per maand geregis-
treerd (door het PMT op basis van door SNC-Lavalin bezorgde verantwoordingsstukken). 

Om het principe van de geleverde en aanvaarde dienst in acht te nemen, werd een regu-
lariseringsberekening toegepast op het saldo tussen de werkelijk gepresteerde uren en de 

80 Zie bijlage A van aanhangsel nr. 9. Er wordt opgemerkt dat die bijlage dikwijls werd aangepast. 
81 De latere periodes (namelijk van 1 januari 2018 tot 21 maart 2018 - datum van de volledige voorlopige oplevering) 

worden gedekt door aanhangsel nr. 12 dat een gelijkaardig mechanisme bevat. 
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betaalde uren (2,9 miljoen euro voor de maanden 62 tot 87). Op 30 juni 2017 bleken immers 
930,6 niet-gepresteerde uren (42.370,30 euro) al betaald te zijn. 

Om die toestand recht te trekken heeft het PMT beslist zijn betalingen aan SNC-Lavalin 
vanaf juli 2017 te schorsen, ook al bleef die vennootschap haar maandelijkse facturen tot het 
contractuele einde van haar opdracht opmaken. 

Nadien konden de verbintenissen van de twee partijen via een globale terugfacturering en 
een compensatie tussen de respectieve vorderingen definitief worden geregeld.  

5.4.3 Bepaling van de extra kosten
De extra kosten kunnen moeilijk worden vastgelegd. Enerzijds vloeit de aanpassing van het 
vergoedingspercentage van SNC-Lavalin immers minstens gedeeltelijk voort uit een initiële 
planning met een te optimistische uitvoeringstermijn voor de werken en anderzijds is het 
bedrag van de aanvullende prestaties die werden besteld buiten het initiële forfait (bv. toen 
opnieuw toezicht moest worden uitgeoefend op werken die al waren uitgevoerd maar die 
opnieuw moesten gebeuren) niet nauwkeurig bekend. 

Op 31 december 2019 had het PMT het totaalbedrag van de toezichtsopdracht niettemin 
geraamd op 11,9 miljoen euro terwijl het initiële bedrag van die opdracht 6,8 miljoen euro 
beliep. Het grote verschil (nagenoeg 75 % van de initiële ramingen) is niet alleen gebaseerd 
op een grotere werklast maar vooral op de verlenging van de termijnen die leidde tot een 
langere aanwezigheid van het personeel op het terrein. Dat personeel kan trouwens worden 
beschouwd als het werfgeheugen, rekening houdend met de kennis die het heeft geaccu-
muleerd sinds het opstarten van de werf, waardoor onder meer de claims van de aannemers 
door het PMT gemakkelijker konden worden onderzocht. 

De (voorlopige en definitieve) opleveringen van de opdracht zijn aangepast aan de geplan-
de datums voor de opdrachten waarop toezicht wordt uitgeoefend (bouw, AVI en ESS, zie 
punt 5.2 en punt 5.3).

5.5 Andere ondersteunende opdrachten en opdracht van de afbraak 

Het PMT raamde het totaalbedrag van de opdrachten op 31 december 2019 op:

• 2,4 miljoen euro voor de opdracht van stabiliteitscontrole (5PA001), terwijl het initiële 
bedrag, zoals gegund aan Socotec, 1,9 miljoen euro was;

• 5,2 miljoen euro voor de opdracht van kostencontrole (5PA002), terwijl het initiële be-
drag, zoals gegund aan ACG, 3,2 miljoen euro was;

• 1,3 miljoen euro voor de opdracht van het ter beschikking stellen van een geïnformati-
seerd platform voor documentenbeheer (7PA010), terwijl het initiële bedrag, zoals ge-
gund aan Think Project, 0,6 miljoen euro was;

• 10,2 miljoen euro voor de opdracht van het afbreken van het vroegere kwartier Koning 
Albert (6PA008), terwijl het initiële bedrag, zoals gegund aan De Meuter/Interbuild/
CEI-De Meyer, 9,3 miljoen euro was. 

De (voorlopige en definitieve) opleveringen van de eerste drie opdrachten zijn aangepast 
aan de geplande datums voor de bouwopdracht (zie punt 5.1). De (voorlopige en definitieve) 
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opleveringen van de afbraakopdracht waren respectievelijk op 4 juli 2008 en 3 juli 2009 ge-
pland en vonden op die datums plaats.

5.6 Evolutie van de kosten van de andere onderzochte opdrachten

Voor de andere opdrachten buiten de hoofdopdracht van de bouw (en de afbraak van het 
oude kwartier Koning Albert82) had de Navo in 2009 een budget van 165 miljoen euro ge-
machtigd (met inbegrip van herzieningen en onvoorziene omstandigheden)83. In tegenstel-
ling tot de methode voor de hoofdopdracht van de bouw die het basisbedrag onderscheidt 
van de onvoorziene omstandigheden en de herzieningen, omvat het budget van deze bijko-
mende en ondersteunende opdrachten wel de kosten voor die onvoorziene omstandighe-
den en herzieningen. Voor die opdrachten zijn dus alleen de bedragen met de onvoorziene 
omstandigheden en herzieningen inbegrepen, vergelijkbaar. 

Ondanks de aanzienlijke extra kosten (61 miljoen euro) in vergelijking tot het initiële be-
drag van de opdrachten (102 miljoen euro), blijft het uiteindelijke bedrag van die opdrach-
ten (163 miljoen euro, herzieningen en onvoorziene omstandigheden inbegrepen) onder het 
gemachtigde budget.

Grafiek 4 –  Vergelijking tussen het gemachtigde budget, het bedrag van de offertes en het eindbe-
drag van de andere opdrachten (in euro, herzieningen en onvoorziene omstandigheden 
inbegrepen)
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82 De opdracht van de afbraak is bijzonder omdat 638.805 euro rechtstreeks door België en niet door de Navo ten laste 
is genomen. Dat bedrag komt overeen met de asbestverwijdering en sanering. Het eindtotaal van de werken met 
inbegrip van de asbestverwijdering en sanering, bedraagt 10.228.171 euro, waarvan de Navo maar 9.589.365 euro 
betaalt. Het budget dat de Navo gemachtigd had was 13.959.194 euro. Een deel van het saldo (2.622.499 euro) 
is daarom overgedragen naar het budget van de hoofdopdracht van de bouw en het andere deel (1.747.329 euro) 
heeft de Navo gerecupereerd.

83 Navo, Long Term Programme Budget 2010-2015, hoofdstukken 3 en 4, document DPRHQB-D(2009)0002 van 
9 juli 2009, appendix 1, bijlage 1; ontwerpbegroting 2010 van 27 augustus 2009, annexe 8, document  
BC-D(2009)0016. 
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Grafiek 5 – Evolutie van de kosten op jaarbasis van de prestaties voor de andere opdrachten dan de 
hoofdopdracht van de bouw van de Navo-zetel (in euro per jaar van betaling)
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Deze grafiek vertoont twee pieken in de uitgaven voor de andere opdrachten dan de hoofd-
opdracht voor de bouw. De eerste stemt overeen met de jaren 2007 en 2008, waarin de af-
braakopdracht werd uitgevoerd. De uitgaven voor de architecturale studies lagen eveneens 
hoog omdat het bestek voor de bouwopdracht werd uitgewerkt, waarvoor veel beroep werd 
gedaan op het CDT. 

De tweede piek stemt overeen met de jaren 2016 en 2017, d.i. iets later dan de piek van de 
werken. Pas nadat de meeste bouwwerken zijn uitgevoerd, kunnen de opdrachtnemers voor 
de audiovisuele uitrusting en het elektronische beveiligingssysteem hum opdracht uitvoe-
ren.
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Hoofdstuk 6

Synthese van de vertragingen 
en de extra kosten
6.1 Totale omvang van de vertragingen

Het is niet ongebruikelijk dat bij grote werken vertragingen ontstaan. Die hebben niettemin 
in het algemeen een negatieve weerslag op de terbeschikkingstelling van de betrokken in-
frastructuur en leiden tot extra kosten. Ze kunnen toe te schrijven zijn aan de economische 
operatoren of de aanbesteder. 

Het project heeft globaal 20 maanden vertraging opgelopen. Die vertraging stemt overeen 
met de volledige voorlopige oplevering van de hoofdopdracht van de bouw op 9 maart 2017. 
De volledige definitieve oplevering vond plaats op 17 september 2020.

De bouwopdracht – die objectief gezien vertragingen heeft opgelopen – moet worden on-
derscheiden van de andere opdrachten die globaal de planning van de bouwopdracht heb-
ben ondergaan. De redenen voor de voornaamste vertragingen zijn uitgelegd in hoofdstuk 4 
en hoofdstuk 5. 

6.2 Evolutie van de kosten voor alle door België beheerde opdrachten

Het initiële bedrag, zonder prijsherzieningen, van alle opdrachten (bedragen uit de offertes) 
was 569 miljoen euro. Het eindbedrag was 826 miljoen euro zonder herzieningen (+45,2 %).

Grafiek 6 –  Vergelijking van het bedrag van de offertes en het eindbedrag van de prestaties voor alle 
door België beheerde opdrachten (in euro) 
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Om de werkelijke totale kosten van deze opdrachten te kennen, moeten de kosten van de 
toepassing van de prijsherzieningsformules worden toegvoegd, zijnde 47 miljoen euro. Dat 
brengt de totale kosten op 873 miljoen euro. Het is weliswaar nuttig dat bedrag te kennen, 
maar de kosten van de prijsherzieningsformules moeten alleen de objectieve schommeling 
van de kosten voor arbeidskrachten en materialen weerspiegelen. Ze mogen met andere 
worden niet worden meegeteld in een objectieve vergelijking van het bedrag van de offertes 
en het eindbedrag van de opdrachten. 

De volgende grafieken tonen de evolutie van de jaarlijkse totale betalingen. Ze illustreren de 
wat in punt 4.3 vastgesteld werd, nl. dat de kosten van de werken niet lineair verlopen, maar 
een piek kennen. Die piek stemt overeen met de meest kritieke periode van de werf, toen 
de stillegging heel veel problemen zou hebben veroorzaakt (van 2013 tot 2015). Zoals aan-
gehaald in punt 5.6, evolueren de andere opdrachten dan de hoofdopdracht van de werken 
naargelang van hun rol in het totale project. Zo bereiken de opdracht van de afbraak en die 
van de architecturale studies en technische prestaties hun piek in de jaren 2007-2009, vóór 
de bouw. De opdrachten van de audiovisuele uitrusting en het elektronische beveiligings-
systeem kunnen daarentegen pas worden gelanceerd zodra de meeste werken zijn voltooid. 
Grafiek 7 toont ook de centrale en dominerende rol van de hoofdopdracht van de bouw. 

Grafiek 7 –   Evolutie van de jaarlijkse kosten van de prestaties voor alle door Defensie beheerde op-
drachten in het kader van de bouw van de nieuwe Navo-zetel (in euro, volgens het jaar 
van betaling)
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drag voor de werf zonder prijsherziening. Het vloeit hoofdzakelijk voort uit de bedragen 
die rechtstreeks zijn vermeld in de vergoedingsovereenkomsten die met de hoofdaannemer 
werden ondertekend en uit de gevolgen van de hem toegekende termijnverlengingen. 
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Deze diverse vergoedingen betreffen zowel indirecte kosten (zetel- en werfkosten) als be-
paalde directe kosten die uitdrukkelijk in detail zijn beschreven in de dadingen. 

Om alle extra kosten te bepalen, zouden alle 939 goedgekeurde verrekeningen moeten 
worden onderzocht om de totalen ervan exhaustief te verifiëren, wat gezien de benodigde 
werkkracht niet haalbaar is. De bedragen in de volgende tabel stemmen bijgevolg overeen 
met de ramingen van het PMT per opdracht. 

Tabel 8 –  Ramingen door het PMT van de extra kosten per opdracht (in miljoen euro op 31 decem-
ber 2019)

Opdrachten en referenties Offerte

Bedrag  

betaald op 
het einde 

van de  
opdracht (1)

Supplementen  
(onvoorziene 

kosten en 
vergoedingen) 

zonder  
prijsherziening

Stijging van 
de opdracht in 

vergelijking met 
de offerte (2)

Opdracht voor architecturale 
studies en technische  
prestaties (CDT) - 4PA001

46,1 89,8 41,9 91 %

Opdracht voor permanent 
toezicht op de werken  
(SNC-Lavalin) - 6PA004

6,8 11,9 3,6 53 %

Opdracht van de stabiliteits-
controle (Socotec) - 5PA001

1,9 2,4 0,4 21 %

Opdracht van de  
kostencontrole (ACG) - 5PA002

3,2 5,2 1,8 58 %

Opdracht van de afbraak van 
het oude kwartier  
Koning Albert - 6PA008 

9,3 10,2 0,6 6 %

Hoofdopdracht van de bouw 
(BAM Alliance) - 7PA003

458 700 199,5 44 %

Opdracht van het elekronisch 
beveiligingssysteem (ESS) - 
0PA001

16,9 21,7 4,6 27 %

Opdracht van de audiovisuele 
uitrusting (AVI) - 0PA002

26,4 31 4,4 16 %

Opdracht van de  
terbeschikkingstelling van een 
geïnformatiseerd platform 
voor documentenbeheer (TP) 
- 7PA010

0,6 1,3 0,6 108 %

(1) Bedragen vastgesteld op 31 december 2019. Het gaat om het totale betaalde bedrag, dus met inbegrip van de be-
dragen die voortvloeien uit prijsherzieningen.

(2) Het percentage houdt geen rekening met de bedragen die voortvloeien uit prijsherzieningen, om de schommelin-
gen objectief te kunnen vergelijken (de prijsherzieningen worden toegepast op basis van vooraf vastgelegde formu-
les die geacht worden alleen de objectieve schommeling van de kosten van personeel en materialen te weerspiege-
len).  

Bron: Rekenhof op basis van de gegevens van het PMT (toestand op 31 december 2019)
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De totale extra kosten van 257 miljoen euro (met inbegrip van de verrekeningen en ver-
goedingsovereenkomsten; zonder prijsherzieningen) als gevolg van de wijzigingen verte-
genwoordigen 45 % van de gegunde initiële bedragen (569 miljoen euro). Het PMT is van 
oordeel dat die wijzigingen nodig waren, omdat de uitvoering ervan in de praktijk niet kon 
worden gescheiden van de initiële opdracht en gerealiseerd door een ander bedrijf zonder 
de uitvoering van de initiële opdracht op onaanvaardbare wijze te verstoren. De redenen 
van die wijzigingen werden in detail besproken in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. 

Ondanks die aanzienlijke extra kosten ten opzichte van het initiële bedrag van de opdrach-
ten blijft het eindbedrag onder het budget dat de Navo heeft gemachtigd. 

Het Rekenhof herinnert er niettemin aan dat de wijzigingen tijdens de uitvoering van de 
opdracht een negatieve invloed hebben op de beginselen van mededinging en gelijke be-
handeling (de uitgevoerde opdracht is niet meer exact de opdracht die aan mededinging 
werd onderworpen) en het principe van de forfaitaire prijzen. 

Die wijzigingen worden strikt omkaderd door de Belgische regelgeving en de rechtspraak 
van het Hof van Justitie84. Zo is het verboden essentiële wijzigingen in de opdracht aan 
te brengen tijdens de uitvoering. Als de wijzigingen tijdens de uitvoering van een over-
heidsopdracht aanzienlijk afwijken van de initiële opdracht, zijn ze in principe een nieuwe 
opdracht waarvoor de aanbestedende overheid een nieuwe gunningsprocedure moet op-
starten. 

De opdrachten die het PMT in naam van de Navo heeft geplaatst, zijn echter niet aan die 
regels onderworpen. Het juridisch risico was dus beperkt, maar de financiële weerslag van 
de wijzigingen was wel aanzienlijk. 

Net zoals de verlengingen van de uitvoeringstermijn, hangen de extra kosten bij de onder-
steunende opdrachten hoofdzakelijk samen met de gevolgen van de vertraging en de extra 
kosten van de hoofdopdracht van de bouw.

84  Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest C-454/06 van 19 juni 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH, 
www.curia.europa.eu. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=69189&doclang=FR
http://www.curia.europa.eu
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Hoofdstuk 7

Omstandigheden die 
vertragingen en extra kosten 
in de hand hebben gewerkt
7.1 Veelheid aan actoren

De vele actoren die actief waren bij de verwezenlijking van het bouwproject van de nieuwe 
Navo-zetel en de interactie tussen de opdrachten die elk ervan heeft beheerd, hebben waar-
schijnlijk vertragingen en extra kosten in de hand gewerkt. Ondanks een MoU waarmee de 
belangen van de stakeholders konden worden gerespecteerd, bevond het PMT zich immers 
in een moeilijke en ingewikkelde positie, op het kruispunt van uiteenlopende belangen. 

Enerzijds moest het de talrijke wijzigingen die de Navo, en onrechtstreeks de naties, vroe-
gen, beheren en doorspelen. Bij het werfbeheer moest ook rekening worden gehouden met 
de uiterst strikte en ongebruikelijke veiligheidsverplichtingen die de Navo oplegde. De kri-
tieke vertragingen van de ANWI-opdracht, die door de Navo85 werd beheerd, leidden tot 
slot tot aanzienlijke vertragingen voor de opdracht die de algemene aannemer uitvoerde, 
in het bijzonder voor de werken voor het BMS, de automatische regeling van de speciale 
technieken, de automatisering van de brandblusinstallaties, de monitoringsystemen en de 
PNWI. Omdat Defensie (en in het bijzonder het PMT als leidende dienst) optrad in naam 
en voor rekening van de Navo, genoot zij niet dezelfde autonomie om op te treden en beslis-
singen te nemen als een “gewone aanbestedende overheid”. 

Anderzijds moest het PMT de uitvoering beheren van een opdracht met een uitzonderlijke 
omvang door een algemene onderneming die had gekozen voor een strikte lezing van het 
bestek in haar voordeel.

7.2 Prijscriterium en opdrachtdocumenten

De dienstverlener die belast was met de prijscontrole, merkte in een verslag van 
17 juli 2017 twee belangrijke elementen op die de vertragingen en extra kosten bij de bouw 
van de nieuwe Navo-zetel in de hand hebben gewerkt86: 

• de heel lage bedragen van de ontvangen offertes voor de hoofdopdracht, die in de hand 
werden gewerkt doordat alleen het prijscriterium werd gebruikt, op grond waarvan 

85 Het Rekenhof was dus niet gemachtigd om deze opdracht te auditeren.
86 AGC, Advies: Eindverslag Fase E: Planning - ACG – Begrotingscontrole en planning - 5PA002 – New Nato Headquarters 

NU-02-E-XX-XX-A05-005-XX-02, 17.07.2017.
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meer had moeten worden geanticipeerd op de houding van de opdrachtnemer in de 
uitvoeringsfase, om de rendabiliteit van de werf te verzekeren;

• de kwaliteitsproblemen die in de opdrachtdocumenten werden vastgesteld. 

Wat het uitsluitend hanteren van het prijscriterium betreft, wijst het PMT erop dat de Navo 
verplichtte om de International Competitive Bidding-procedure te gebruiken. Volgens die 
procedure wordt de opdracht gegund aan de goedkoopste inschrijver. De prijs van de offerte 
was dus het enige criterium om de opdracht te gunnen. 

In verband met de kwaliteitsproblemen (anomalieën en contradicties in de plannen en het 
bestek) onderstreept het PMT dat dergelijke tekortkomingen in de opdrachtdocumenten 
hem onvermijdelijk lijken in een dermate ingewikkelde en omvangrijke opdracht. Volgens 
het PMT is het een illusie dat men een zo omvangrijk bestek kan opstellen zonder hiaten, 
zelfs als men meer tijd zou besteden aan het opstellen ervan en de gunning zou opschuiven. 

Het Rekenhof neemt akte van die elementen.
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Hoofdstuk 8

Conclusies en aanbevelingen
8.1 Conclusies

Defensie heeft de financiële risico’s die het project voor de Belgische Staat inhield, vol-
doende onder controle gehouden. 

Zowel op de datum van de effectieve overdracht (27 maart 2017) als ten tijde van de officiële 
plechtigheid (25 mei 2017) was het gebouw, dat nagenoeg afgewerkt was vanuit architectu-
raal oogpunt, slechts gedeeltelijk functioneel. 

De extra kosten voor alle door Defensie beheerde opdrachten bedragen 257 miljoen euro 
(zonder prijsherzieningen), d.i. 45 % meer dan het bedrag van de goedgekeurde offertes. 
Voor de bouwopdracht bedragen ze ongeveer 199 miljoen euro, d.i. 44 % meer dan het be-
drag van de initiële offerte. 

Het project heeft in totaal 20 maanden vertraging opgelopen. Die vertraging stemt overeen 
met de volledige voorlopige oplevering van de hoofdopdracht van de bouw, op 9 maart 2017. 
De volledige definitieve oplevering had plaats op 17 september 2020. Er zijn diverse redenen 
voor die extra kosten en vertragingen. Sommige waren onvoorzienbaar en onvermijdelijk 
(voornamelijk de slechte weersomstandigheden en de onvoorziene ongemakken), andere 
waren voorzienbaar en zouden de initiële kosten hebben doen stijgen als ze van bij het 
begin in de opdracht waren opgenomen (bv. de extra veiligheidsuitgaven en extra werken). 

Daarnaast hebben de talrijke wijzigingen die werden bevolen (vaak om politieke redenen 
of wegens de evolutie van de behoeften door de omvang en de looptijd van de werf) en de 
verstoringen in samenhang met de laattijdige indienststelling van het actief IT-netwerk 
(ANWI), de termijnen verlengd en tot extra kosten geleid. 

Ondanks de aanzienlijke extra kosten in vergelijking met het initiële bedrag van de bouw-
opdracht blijft het uiteindelijke bedrag ervan (657 miljoen euro, zonder prijsherzieningen) 
onder het budget dat de Navo in 2009 had gemachtigd (679 miljoen euro, zonder herzienin-
gen en zonder onvoorziene kosten die op 5 % werden bepaald)87. Tijdens de uitvoering van 
de opdracht heeft Defensie daarenboven een effectieve prijscontrole toegepast. 

87 Deze machtiging was gebaseerd op de raming van het CDT, en werd bevestigd door een onafhankelijke raming van 
consultant ACG.   
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8.2 Aanbevelingen

Op basis van de overwegingen die werden geformuleerd in punt 7.2, beveelt het Rekenhof 
Defensie aan om bij het uitwerken van documenten over projecten die heel complex en heel 
omvangrijk zijn, voor zover mogelijk:

• niet alleen rekening te houden met de prijs maar ook met andere criteria of voorwaarden 
(bijvoorbeeld criteria die samenhangen met de kwaliteit van de opvolging of garanties 
op de beschikbaarheid van resources). Defensie kon die criteria niet toepassen voor het 
onderzochte project door de procedure die de Navo opgelegd had. Deze aanbeveling 
geldt niettemin algemeen voor alle toekomstige grote projecten van Defensie of van 
andere aanbestedende overheden;

• de opdrachtdocumenten grondig en zorgvuldig voor te bereiden om ervoor te zorgen 
dat men de uitvoering van de opdracht voldoende onder controle heeft;

• in de opdrachtdocumenten duidelijke, nauwkeurige en eenduidige herzieningsclausules 
te vermelden om substantiële wijzigingen aan opdrachten in de loop van de uitvoering 
te omkaderen;

• in voorkomend geval:

• te zorgen voor een mechanisme om de projectauteurs te responsabiliseren (bijvoor-
beeld een bonus-malus op basis van het aantal in aanmerking komende verrekenin-
gen voor vergetelheden of tekortkomingen van het studiebureau);

• te overwegen de formule van Design & Build te hanteren. Die bestaat erin een groe-
pering van economische operatoren een opdracht toe te vertrouwen die zowel het ar-
chitecturaal ontwerp als de uitvoering van de werken omvat. Daardoor kan het risico 
van een onaangepast ontwerp worden overgedragen van de aanbestedende overheid 
naar de groepering van operatoren en kan de werffase worden vereenvoudigd. De for-
mule kan niettemin nadelen inhouden en vergt bijgevolg een toereikende omkade-
ring; zo kan een architect-adviseur van de aanbestedende overheid de uitvoering van 
het werk en de opleveringsverrichtingen mee controleren, om zo de aanbestedende 
overheid te beschermen en haar een sterkere positie te verlenen88.

88 Philippe Flamme & Olivier Bastin, Overheidsopdrachten architectuur. Vademecum, Brussel, 2014, p. 94 e.v., 
http://urbanisme.irisnet.be.

http://urbanisme.irisnet.be/pdf/vade-mecum-projets-publics-darchitecture/view
http://urbanisme.irisnet.be/pdf/vade-mecum-projets-publics-darchitecture/view
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