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“Eén of meerdere  
keren gedurende tien 
werk- of dagen”

Regelgeving moet zo opgesteld zijn dat ze bestand is te-
gen de stormen die rechtzoekenden proberen te veroor-
zaken om het gelijk en de wet aan hun kant te krijgen. Een 
zo ondubbelzinnig mogelijke formulering is daarvoor een 
noodzaak: als de tekst van de wet veel poortjes openlaat, 
zullen die ook gebruikt worden. Om een regelgevende 
tekst zo waterdicht mogelijk te maken, moet op allerlei 
zaken worden gelet: natuurlijk moeten de vaktermen juist 
worden gebruikt, mogen de zinnen niet te lang zijn, moe-
ten die onderling goed samenhangen, maar moet ook de 
interpunctie correct zijn om de beoogde betekenis weer 
te geven. En soms gaat het mis, al is het maar door een 
komma of een koppelteken. Een stukje over kommaneu-
kerij dus.
 
Onlangs kreeg ik een passage te lezen uit een standaardbe-
stek voor overheidsopdrachten, een document dat recht-
streeks afgeleid is van de wetgeving overheidsopdrachten. 

In het bestek is een clausule opgenomen die luidt als volgt:

Buiten de onderbrekingen te wijten aan ongunstige 
meteorologische omstandigheden en aan hun gevolgen, 
behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor 
de opdracht één of meerdere keren te onderbreken ge-
durende tien kalenderdagen zonder dat de opdracht-
nemer aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

Op zich al geen gemakkelijke zin: hij telt 42 woorden, dat 
is meer dan het dubbel van een gemiddelde zin van 20 
woorden. Bovendien begint de zin met een lange aanloop 
(13 woorden) die een uitzondering bevat op wat in de 
hoofdzin gaat volgen. Het begripsvermogen van de lezer 
wordt dus stevig aangesproken nog voor hij de hoofdzin 
bereikt.

In de hoofdzin wordt het echter moeilijker: die bepaalt 
immers dat de overheid zich het recht voorbehoudt de op-
dracht één of meerdere keren te onderbreken gedurende tien 
kalenderdagen. Wat wil dit juist zeggen? U voelt de bui al 
hangen: waarop slaat juist de tijdsbepaling gedurende tien 
kalenderdagen? Slaat die op de totale betekenis van de op-
dracht één of meerdere keren te onderbreken of slaat die op 
elke onderbreking afzonderlijk? Schematisch voorgesteld:

(1)  (de opdracht één of meerdere keren te onderbreken) 
gedurende tien kalenderdagen

(2)  de opdracht één of meerdere keren (te onderbreken 
gedurende tien kalenderdagen)

In optie 1 slaat de tijdsbepaling op het hele bijzin en kan 
de overheid dus maar onderbreken voor in totaal tien ka-
lenderdagen. In de tweede optie hoort de tijdsbepaling 
alleen bij het werkwoord onderbreken en kan de overheid 
dus één of meerdere keren onderbreken voor telkens tien 
kalenderdagen. Een probleem van “bereik” (scope) van de 
bepaling.

Natuurlijk wordt een dergelijke clausule niet in het lucht-
ledige gelezen zonder enige context, en wie iets van 
overheidsopdrachten of aanneming van werken in het al-
gemeen kent, of wie maar gewoon zijn gezond verstand 
gebruikt, begrijpt dat de regelgever optie 1 bedoeld heeft. 
Het kan moeilijk de bedoeling zijn de overheid een vrij-
geleide te geven om overheidsopdrachten zo vaak ze maar 
wil stil te leggen voor telkens een periode van tien ka-
lenderdagen. Want dat laatste is ook wel geïmpliceerd in 
lezing 2: je mag dan wel meerdere keren onderbreken, 
maar dan wel altijd voor tien dagen. 

Lezing 1 wordt bevestigd door de regelgeving die de 
rechtsgrond vormt voor de bewuste clausule uit het be-
stek. Dat is artikel 55 van het koninklijk besluit van 14 ja- 
nuari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoerings-
regels van de overheidsopdrachten en van de concessies 
voor openbare werken. Dat artikel bepaalt: 

De opdrachtnemer heeft recht op schadevergoeding voor 
de schorsingen op bevel van de aanbestedende overheid 
die in totaal een twintigste van de uitvoeringstermijn 
overschrijden en minstens tien werkdagen of vijftien 
dagen, naar gelang de uitvoeringstermijn uitgedrukt 
is in werk- of dagen, voor zover de schorsingen:

1° niet het gevolg zijn van ongunstige weersomstandig-
heden en;
2° plaatsvinden binnen de contractuele uitvoeringster-
mijn.
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contrast tussen de twee soorten dagen. Beter was geweest 
alles voluit te schrijven:

de schorsingen op bevel van de aanbestedende overheid 
die in totaal een twintigste van de uitvoeringstermijn 
overschrijden en minstens tien werkdagen of vijftien 
kalenderdagen, naargelang de uitvoeringstermijn uit-
gedrukt is in werk- of kalenderdagen,

ofwel:

de schorsingen op bevel van de aanbestedende overheid 
die in totaal een twintigste van de uitvoeringstermijn 
overschrijden en minstens tien werkdagen of vijftien 
dagen, naargelang de uitvoeringstermijn uitgedrukt is 
in werkdagen of dagen,

De eerste versie is de duidelijkste, maar volgt de definitie 
van artikel 4 niet (ze spreekt ze ook niet tegen), de tweede 
versie volgt de logica van de definitie uit artikel 4 wel, 
maar er wordt nog steeds een vreemd contrast gemaakt 
tussen “werkdagen” en “dagen”.

Bovendien is ook de andere samentrekking in de bewuste 
bepaling vreemd: die in totaal een twintigste van de uit-
voeringstermijn overschrijden en minstens tien werkdagen 
of vijftien dagen lijkt te zijn samengetrokken van die in to-
taal een twintigste van de uitvoeringstermijn overschrijden 
en minstens tien werkdagen of vijftien dagen overschrijden. 
Maar dan is de toevoeging van minstens weer een beetje 
vreemd. 

Ook dit artikel had dus duidelijker geformuleerd kunnen 
zijn, door de voorwaarden beter uiteen te halen en op te 
sommen:

De opdrachtnemer heeft recht op schadevergoeding voor 
de schorsingen op bevel van de aanbestedende overheid 
als die schorsingen:
1°  in totaal een twintigste van de uitvoeringstermijn 

overschrijden; en
2°  in totaal minstens tien werkdagen of vijftien kalen-

derdagen duren, naargelang de uitvoeringstermijn 
uitgedrukt is in werk- of kalenderdagen; en

3°  niet het gevolg zijn van ongunstige weersomstandig-
heden; en

4°  plaatsvinden binnen de contractuele uitvoeringster-
mijn.

De aanbestedende overheid die het bestek heeft opge-
steld, heeft dus de regelgeving dubbelzinnig omgezet. 
Mocht hierover ooit een interpretatieconflict ontstaan, 
dan zal de rechtbank dat wellicht snel oplossen in de zin 
van het koninklijk besluit, maar voorkomen is altijd beter 
dan genezen, en dat had hier heel eenvoudig gekund door 
een komma toe te voegen, of nog liever, door in totaal toe 
te voegen, zoals in het KB:

Buiten de onderbrekingen te wijten aan ongunstige 
meteorologische omstandigheden en aan hun gevolgen, 
behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor 
de opdracht één of meerdere keren te onderbreken, ge-
durende in totaal tien kalenderdagen, zonder dat de 
opdrachtnemer aanspraak kan maken op een schade-
vergoeding.

Door de komma wordt de verbinding tussen onderbreken 
en de tijdsbepaling veel minder hecht en wordt dus inter-
pretatie 1 evidenter en 2 moeilijker. De invoeging van in 
totaal neemt de laatste twijfel weg.

Over het aantal dagen zelf van de onderbreking is de aan-
bestedende overheid dan weer voorzichtig geweest, want 
ze spreekt in het bestek over tien kalenderdagen. Het KB 
bevat twee termijnen, die echter niet heel duidelijk ge-
formuleerd zijn: die in totaal een twintigste van de uit-
voeringstermijn overschrijden en minstens tien werkdagen 
of vijftien dagen, naar gelang de uitvoeringstermijn uitge-
drukt is in werk- of dagen. 

Allereerst is de samentrekking werk- of dagen grammati-
caal onmogelijk: in het eerste lid van de nevenschikking 
is  dagen weggelaten, maar in het tweede lid van de ne-
venschikking is er helemaal geen samengesteld woord en 
staat er enkel dagen. Je kunt hier dus niet samentrekken. 
Wellicht was bedoeld: werk- of kalenderdagen, wat wel een 
correcte samentrekking was geweest. Maar laat de regel-
gever nu zo ijverig geweest zijn om te bepalen in artikel 4 
van hetzelfde KB:

Overeenkomstig artikel 72bis van de wet en artikel 44 
van de wet defensie en veiligheid zijn de in dit besluit 
vermelde termijnen in dagen te begrijpen als termijnen 
in kalenderdagen, behoudens wanneer een termijn uit-
drukkelijk in werkdagen is bepaald.

Een dergelijke definitie levert natuurlijk winst op als je 
nergens het lange kalenderdagen hoeft te gebruiken, maar 
zorgt in dit geval voor syntactische problemen bij een 


