Belgium | Laga | 26 April 2016

Newsflash
De kilometerheffing: wat met uw
lopende overeenkomsten?
Op 1 april jl. trad het lang aangekondigde systeem van de kilometerheffing in werking.
Na de technische perikelen, rijzen thans praktische vragen zoals de mogelijkheid tot het
doorrekenen van uw meerkosten.
Of u deze al dan niet kan doorrekenen hangt vooreerst af van de aard van uw
medecontractant. Betreft het een ‘private’ cliënt, dan dient u na te gaan of een
doorrekening in het kader van de specifieke overeenkomst mogelijk is, in beginsel zal dit
enkel mogelijk zijn wanneer een prijsherzieningsmogelijkheid in de overeenkomst is
opgenomen omwille van (onder meer) heffingen of onvoorziene omstandigheden.
Betreft het een overeenkomst tot stand gekomen naar aanleiding van een
overheidsopdracht, dan laat artikel 56/1 AUR in beginsel toe om bepaalde wijzigingen in
heffingen door te rekenen. Het is hierbij wel zo dat deze doorrekening slechts mogelijk is
wanneer aan een dubbele voorwaarde voldaan is, namelijk:


de wijziging kan slechts toepassing vinden op opdrachten waarvoor een offerte
werd ingediend uiterlijk 10 dagen na de bekendmaking van de heffing in het
Belgisch Staatsblad. U moest dus als het ware in de onmogelijkheid zijn de
heffing in uw prijzen op te nemen op het ogenblik dat u uw offerte hebt
opgemaakt;



bovendien komt de heffing – zelfs niet onrechtstreeks – als index in de
vastgestelde herzieningsformule voor.

Dit impliceert aldus dat u per opdracht vooreerst dient na te gaan of de offerte dateert
van voor de bekendmaking van de heffing. Zo ja, dient u vervolgens na te gaan of er
een herzieningsformule in de opdracht is opgenomen en zo ja, of de kilometerheffing
(on)rechtstreeks in een index van deze formule gereflecteerd wordt. Slechts indien er
geen herzieningsformule is opgenomen, dan wel indien de heffing hierin niet
gereflecteerd wordt, zal u een prijsherziening kunnen vragen omwille van de
kilometerheffing. Hierbij rust bovendien de bewijslast op u om aan te tonen dat u de
bijkomende lasten werkelijk heeft gedragen en dit in het kader van de uitvoering van de
betreffende opdracht.

Kathleen De hornois, Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel.: + 32 2 800 70 60, Email: kdehornois@laga.be
Ine Van Herck, Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 70 18, Email: ivanherck@laga.be

Laga
Berkenlaan 8B
1831 Diegem
Belgium
A top legal practice in Belgium, Laga is a full service business law firm, highly recommended by the most authoritative legal guides. Laga
comprises approximately 140 qualified lawyers, based in Brussels, Antwerp and Kortrijk. Laga offers expert advice in the fields of banking &
finance, commercial, corporate/M&A, employment, IT/IP, public/administrative, insolvency and reorganisations, real estate, tax law, tax and
legal services for high-net-worth families and individuals (Greenille by Laga), and litigation. Where appropriate to ensure a seamless and
comprehensive high-quality service, Laga lawyers work closely with financial, assurance and advisory, tax and consulting specialists, and with
select EU and US law firms.
Laga provides thorough and practical solutions tailored to the needs of clients ranging from multinational companies, national large and
medium-sized enterprises, and financial institutions, to government bodies.
© 2016, Laga, Belgium - The content and layout of this communication are the copyright of the law firm Laga or its contributors, and are protected under
copyright and other relevant and intellectual property rights laws and regulations. No reproduction in any form or through any medium is allowed without
the explicit consent of Laga or its contributors.

