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INLEIDING

A. Algemeen

Overheidsopdrachten worden steeds omvangrijker. Aannemers en aanbesteders wor-
den in de fase van de uitvoering van overheidsopdrachten geconfronteerd met aller-
hande problemen en discussies. De overheidsopdrachtenregelgeving bepaalt een
aantal instrumenten om hiermee om te gaan. In deze bijdrage wordt dieper ingegaan
op de rol van het ‘dagboek der werken’ bij de uitvoering van overheidsopdrachten.
Het dagboek der werken is vandaag wettelijk verankerd in art. 83 AUR (voormalig
art. 37 AAV).

In de praktijk wordt het dagboek der werken vaak beschouwd als een administratieve
last. De verantwoordelijkheid over het dagboek der werken wordt onterecht bij de
aannemer gelegd. Daarnaast wordt er meer belang gehecht aan andere bewijsmidde-
len, zoals onder meer het werfverslag. Om die reden wordt het dagboek der werken
vandaag niet meer zorgvuldig ingevuld en nog zelden dagelijks ondertekend.

M.-A. FLAMME wijst er nochtans op dat het dagboek der werken het enige op de
bouwplaats gehouden document is dat tegelijkertijd de gegevens bevat met betrek-
king tot het verloop van de werken én de precieze gegevens, die ter plaatse kunnen
worden nagegaan en de berekeningen der voorschotten en het saldo van de aanne-
ming mogelijk maken.1 De bewijswaarde van het dagboek der werken is hoe dan ook
niet te onderschatten.

Zo oordeelde de rechtbank van Bergen op 8 maart 1995 dat de aanbesteder (d.i. de
aanbestedende overheid) de vermelde hoeveelheden grondverzet nochtans niet meer
kan betwisten, wanneer zij de betrokken vorderingsstaten van de aannemer heeft
goedgekeurd en heeft nagelaten deze hoeveelheden tegensprekelijk in het dagboek
der werken te vermelden. In casu kon de aanbesteder de precieze hoeveelheden

1. M.-A. FLAMME EN A. GRAND RY, Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics,
Bruxelles, Laconti, 1965, 321; M.-A. FLAMME, PH. MATHEÏ EN PH. FLAMME, Kommentaar bij de regle-
mentering van de overheidsopdrachten, Brussel, Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf, 1986, 1005.
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immers niet meer voorleggen.2 Dit niet al te veel besproken juridisch instrument is
dus van groot belang bij het bepalen van de rechten en plichten van partijen betrok-
ken bij de uitvoering van de overheidsopdracht. Het al dan niet vermelden van gege-
vens in het dagboek der werken kan dan ook verstrekkende gevolgen hebben voor
een van de partijen.

2. Rb. Bergen 8 maart 1995, T. Aann. 1996, 278.
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