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Hoe een borg stellen
Borgstelling : Een borgstelling is een bedrag aan liquide middelen waarop het stadsbestuur van Roeselare aanspraak kan
maken wanneer de aannemer, leverancier of dienstverlener niet in staat is de hem toevertrouwde opdracht volgens de
contractuele voorwaarden en volgens de regels van de kunst uit te voeren.

1. Speciale aard van de borgstelling voor overheidsopdrachten
De borgtocht betreft een garantie. Hierbij verbindt de garant (vb. bank) zich ertoe om aan de
begunstigde (stadsbestuur Roeselare) van de garantie en op diens verzoek een welbepaald bedrag
te zullen betalen.
2. Belangrijkste manieren van borgstelling
De twee belangrijkste manieren om aan een borg te voldoen is de borgstelling via de depositoen consignatiekas of via een kredietinstelling of verzekeringsmaatschappij.

Stap
1.

2.
3.

A. Deposito- en Consignatiekas (www.depositokas.be)
Handeling
Via www.depositokas.be
Bij ‘deposito’s en consiganties plaatsen, kies je voor e-DEPO.
Kies: nieuw dossier – Borgtocht overheidsopdracht
Daar vul je zo nauwkeurig mogelijk de gevraagde gegevens in.
Gegevens nodig van Stad Roeselare:
 Botermarkt 2
 8800 Roeselare
 ondernemingsnummer: 0207.432.520
Je stort het bedrag van de borgtocht zoals aangegeven in het aanvraagdocument
Na ontvangst van de borgsom stuurt de Depositokas je een bewijs van inschrijving en een
bericht van borgstelling.
Dit bezorg je aan: Dienst Overheidsopdrachten, STAD ROESELARE, Botermarkt 2 te 8800
ROESELARE

B. Kredietinstelling of verzekeringsmaatschappij
Opmerking: Het gaat hier niet om een bankwaarborg waarvoor u een bepaalde som op een
rekening door uw bank laat blokkeren.
Stap
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2.
3.
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Handeling
Je vraagt aan jouw kredietinstelling of verzekeringsmaatschappij om een
borgstellingsbewijs (zie bijlage) op te maken met volgende ondertekende informatie:
•
waarvoor de borgtocht werd gesteld
•
kort de gegevens over de opdracht en verwijzing naar het bestek
•
de naam, de voornamen en het volledige adres van de aannemer
•
eventueel de naam van de derde die voor rekening van de aannemer het
deposito heeft verricht
Het borgstellingsbewijs wordt ons bezorgd:
Dienst Overheidsopdrachten, STAD ROESELARE, Botermarkt 2 te 8800 ROESELARE
En naar overheidsopdrachten@roeselare.be
Samen met het borgstellingsbewijs dient een bewijs te worden toegevoegd dat de
kredietinstelling1 of de verzekeringsmaatschappij2 voldoen aan de wettelijke voorschriften.

wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15
(borgtocht)
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Voorbeeldtekst bewijs borgstelling Kredietinstelling3
Deze borgstelling wordt verleend in het kader van de wet overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17/06/2016 en van het KB tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken van 14/01/2013.
[NAAM KREDIETINSTELLING], [ADRES]
verklaart hierbij zich hoofdelijk borg te stellen ten belope van een maximumbedrag van [BEDRAG]
EUR
ten voordele van STAD ROESELARE, Botermarkt 2 te 8800 ROESELARE.
Voor de verbintenissen van [NAAM + ADRES AANNEMER] uit hoofde van de opdracht: “[TITEL
OPDRACHT] – [DOSSIERNUMMER]”, volgens brief dd. [DATUM KENNISGEVING] met ref.:
Kennisgeving toewijzing.
Bijgevolg verbindt de Bank zich ertoe, onder afstand van het voorrecht van uitwinning en/of van
schuldsplitsing, alle bedragen te betalen, en dit tot het maximumbedrag, die verschuldigd zouden
zijn aan STAD ROESELARE indien, [NAAM AANNEMER] in gebreke blijft bij de uitvoering van “de
Opdracht”.
Deze borgstelling zal vrijgegeven worden conform de bepalingen van het bestek en van het KB van
14/01/2013.
Elk beroep op deze borgstelling moet bij aangetekende brief worden gericht aan de Bank, [ADRES
BANK], met vermelding van het kenmerk: [REFERENTIENUMMER BORGSTELLING].
Elke betaling krachtens deze borgstelling zal van rechtswege het door de Bank gewaarborgde
bedrag verminderen.
De borgstelling is onderworpen aan het Belgische recht en alleen de rechtbanken van Kortrijk zijn
bevoegd om uitspraak te doen over elk geschil.
Gedaan te : [PLAATS BANK]

op : [DATUM]

[HANDTEKENINGEN]

3

Deze tekst is meest aangewezen en kan als leidraad dienen voor aannemers of financiële instellingen die
vragen hebben omtrent een borgstelling. Het is dus zeker niet verplicht deze tekst woord voor woord over te
nemen

