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Bijbetaling vanwege gestegen bouwkosten: hoe zit het ook alweer? 

Het is hollen of stilstaan in de bouw. In relatief korte tijd is de laagconjunctuur ingeruild voor een 

hoogconjunctuur. Van zorgen over de omvang van de orderportefeuille naar zorgen over stijgende  

prijzen voor arbeid en materiaal. De koppen in de Cobouw de laatste tijd spreken boekdelen. Reden 

om eens stil te staan bij de mogelijkheden die de wet, de UAV 2012 en UAV-GC 2005 kennen als de 

prijzen de pan uit rijzen. 

Kostenverhogende omstandigheden 

Zowel de wet als de UAV 2012 kennen een regeling voor het geval de aannemer tijdens de uitvoering 

te maken krijgt met forse prijsstijgingen. Mits aan enkele vereisten is voldaan, heeft de aannemer 

recht op (gedeeltelijke) vergoeding van deze extra kosten. Voorwaarde is wel dat de aannemer 

tijdens het sluiten van de aanneemovereenkomst de prijsstijgingen niet had kunnen voorzien. In het 

verleden hebben aannemers, toen de staalprijzen plotseling en onverwacht sterk stegen, met succes 

een beroep op deze zogeheten kostenverhogende omstandigheden gedaan. Waar moet je dan op 

letten?  

Prijsvastbeding   

Veel opdrachtgevers nemen in de overeenkomst op dat de prijs vast is voor de duur van het werk 

(prijsvastbeding). Of partijen nemen juist een risicoregeling op. Alle partijen dienen goed te beseffen 

dat volgens vaste rechtspraak dergelijk bedingen een beroep op kostenverhogende omstandigheden 

niet uitsluiten. Wil je als opdrachtgever dit beroep toch uitsluiten, dan moet je dat uitdrukkelijk in de 

overeenkomst opnemen. Alleen een prijsvastbeding of een risicoregeling is onvoldoende.  

Aanzienlijkheidsvereiste 

Volgens de UAV 2012 moet het gaan om een aanzienlijke kostenverhoging. Een duidelijke regel 

wanneer daarvan sprake is, is er (helaas) niet. Een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw 

uit 2016 lijkt houvast te bieden in de vorm van een vuistregel. Een kostenverhoging van meer dan 5% 

op de gehele aanneemsom zou aanzienlijk zijn. Het Hof Den Haag is het met deze vuistregel echter 

niet eens. Of de kostenverhoging aanzienlijk is, hangt volgens het Hof af van de omstandigheden van 

het geval. Dat kan dus alle kanten op.  

Ondernemersrisico 

De Raad van Arbitrage onderzoekt altijd in hoeverre de aannemer rekening had moeten houden met 

een bepaalde mate van prijsstijgingen. Dit is het zogenaamde ondernemersrisico. Dit is dus het deel 

van de kostenstijging dat de aannemer voor eigen rekening moet nemen. Let wel: in de eerder 

genoemde zaken over de stijging van de staalprijzen is dit risico met enige regelmaat vastgesteld op 

20% van de kostenstijging.  

Waarschuwen 

Zowel de wet als de UAV 2012 kennen als eis dat de aannemer de opdrachtgever zo spoedig mogelijk 

waarschuwt voor de kostenverhogende omstandigheden. Geen waarschuwing is geen bijbetaling. Let 

op: deze waarschuwing moet volgens de UAV 2012 aan de opdrachtgever zelf gedaan worden en dus 



niet aan de directie! De gedachte achter deze regeling is dat de opdrachtgever in staat moet zijn om 

de opdracht aan te passen om zo zijn kosten te kunnen beperken. 

UAV-GC 2005 

Volgens de UAV-GC 2005 heeft de aannemer recht op kostenvergoeding indien zich een onvoorziene 

omstandigheid voordoet die van dien aard is dat de overeenkomst niet ongewijzigd in stand kan 

blijven. Algemeen wordt aangenomen dat dit een zeer strenge maatstaf is. Een succesvol beroep op 

deze regeling komt vrijwel niet voor en is lastiger dan een beroep op de zogeheten 

kostenverhogende omstandigheden uit de wet en de UAV 2012.  

Tenslotte 

Dat de prijzen hard zijn gestegen, is wel duidelijk. Of aannemers met succes een beroep kunnen doen 

op kostenverhogende omstandigheden is niet in zijn algemeenheid te zeggen. Het kan echter nooit 

kwaad om in een concreet project eens te bekijken of aan het aanzienlijkheidsvereiste is voldaan. 

Voor de projecten die nu aangenomen worden, geldt dat het oppassen geblazen is. Door de harde 

prijsstijgingen van de laatste maanden zouden verdere stijgingen weleens als voorzienbaar kunnen 

gelden. Een beroep op kostenverhogende omstandigheden gaat dan niet op.  
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