Infoblad Bouwrecht

Meer en
minder werk

De verrekening van meer en minder werk is een van de
grootste bronnen van discussie en conflicten in de bouw.
Het is dus voor alle partijen zaak om dit goed te regelen
en afspraken hierover zoveel mogelijk schriftelijk vast
te leggen. De aannemer die dat niet doet, trekt in geval
van een conflict in de meeste gevallen aan het kortste
eind. Nog afgezien van het feit dat ook de relatie met
de opdrachtgever verstoord kan raken.

Het is alleszins begrijpelijk dat er nogal eens wat misgaat wanneer
er meer of minder werk ontstaat. Hoe vaak komt het niet voor dat de
opdrachtgever een werk bezoekt, ter plekke besluit dat het anders
moet en daaraan de vraag koppelt of het aanwezige personeel het
maar even direct zo kan uitvoeren? Op dat soort momenten is het
vrijwel onmogelijk om direct alle consequenties te overzien, een reële
raming van de kosten op te stellen en daar de handtekening van de
opdrachtgever onder te krijgen. Vraag is ook of de opdrachtgever
zomaar kan beslissen dat onderdelen van het werk niet meer hoeven
te worden uitgevoerd: de aannemer is daar bij zijn prijsvorming ook
niet van uitgegaan. Ook komen partijen veelal procedures overeen
die moeten worden gevolgd. En wat als daar niet aan wordt voldaan.

Het Burgerlijk wetboek
Meer werk
In het Burgerlijk Wetboek is sinds 2003 een bepaling over meer werk
opgenomen die van dwingend recht is en waar dus niet zomaar van
afgeweken mag worden. Het betreft Boek 7, artikel 755:
“In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of verande
ringen in het overeengekomen werk kan de aannemer slechts dan een
verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft
gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging,
tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.”
Met andere woorden: de aannemer kan betaling van zijn meerwerk
factuur slechts afdwingen wanneer de opdrachtgever op tijd is
gewaarschuwd voor het feit dat er uit een nieuwe wens of wijziging
van het project extra kosten voortvloeien. Daarbij geldt de stelregel:
“wie eist, bewijst”, oftewel, de aannemer die betaling van de meer werk
factuur wenst, zal in beginsel moeten bewijzen dat de opdrachtgever
een bepaalde wijziging wenste en, dat hij heeft aangegeven dat
daaraan kosten zijn verbonden.
Het is dus raadzaam om direct na de constatering, dat er meer
werk dreigt te ontstaan, hierover een signaal af te geven richting
de opdrachtgever, en dit ook vast te leggen. Om verrassingen te
voorkomen, is het verstandig om zo snel mogelijk duidelijk te maken
wat de financiële consequenties van een bepaalde herziening zijn.
Dit kan in de vorm van een vaste prijs of van een richtprijs.
Een richtprijs wordt afgegeven indien de kosten van de uit te
voeren werkzaamheden door de aannemer niet goed zijn te bepalen.
Een eenmaal overeengekomen richtprijs mag met maximaal 10%
worden overschreden. Dreigt een hogere overschrijding dan moet
voortijdig worden gewaarschuwd. Partijen zijn wel vrij om af te

spreken dat het percentrage van 10% een hoger percentage mag zijn.
Leg dit dan bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk vast.
Om de bewijsvoering achteraf te vereenvoudigen verdient het
aanbeveling om het meer werk zo concreet mogelijk op papier te
zetten en vervolgens ook door de opdrachtgever ondertekend te
krijgen, voordat de aannemer met de uitvoering start. Ook kunnen
periodiek overzichten worden verstrekt aan de opdrachtgever
waarop deze zijn akkoord dient te geven.
De wettelijke regeling kent nog een ontsnappingsclausule voor het
geval waarin de opdrachtgever uit zichzelf had moeten begrijpen dat
aan de door hem gewenste toevoegingen of veranderingen in het
overeengekomen werk een prijsverhoging is verbonden. In zo’n
situatie zal de opdrachtgever zelf bij de aannemer moeten achterhalen
wat de omvang daarvan is. Doet hij dat niet en geeft de aannemer
geen bedrag van de prijsverhoging aan of geen richtprijs, dan is de
opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd. Het is overigens altijd
beter om het niet aan te laten komen op deze ontsnappingsclausule
maar voorafgaand aan de uitvoering van extra werkzaamheden de
omvang, prijs en eventuele bouwtijdverlenging vast te leggen.
Meer werk geeft niet zonder meer recht op een verlenging van de
bouwtijd. Geeft dan ook altijd aan tot welke bouwtijdverlenging het
opdragen meer werk zal leiden.
Minder werk
Het Burgerlijk Wetboek kent geen regeling voor minder werk, dat is
overgelaten aan partijen. Mag de opdrachtgever nu zomaar één of
meer onderdelen uit het werk halen? Het antwoord luidt ja. Echter kan
dit wel gevolgen hebben voor de uiteindelijke afrekening van het
werk. Onder sommige omstandigheden kan minder werk namelijk
worden aangemerkt als een gedeeltelijke opzegging van de
overeenkomst.
Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als het opgedragen minder werk omvangrijk
is, of als de aannemer al verplichtingen met derden is aangegaan die
hij moet annuleren en daarvoor kosten krijgt doorberekend.
In geval van een gedeeltelijke opzegging door de opdrachtgever,
kan de aannemer recht hebben op vergoeding van door hem niet
bespaarde kosten zoals opslagen AK, W&R, gederfde inkoopwinst,
annuleringskosten van reeds ingeschakelde onderaannemers en
leveranciers etc. Zie hierover het Infoblad ‘Beëindiging van het werk’.

De gebruikelijke algemene voorwaarden
Meer werk
Het verdient allereerst de vermelding dat meerwerk onder de UAVGC
2005 wordt omschreven als een verhoging van de in
de Basisovereenkomst vastgelegde prijs. De andere algemene
voorwaarden spreken gewoon over meer werk.
Alle gebruikelijke algemene voorwaarden bevatten procedures
die voorschrijven hoe te handelen in het geval van meer werk.
Die procedures gaan ook over de omstandigheden waaronder de
aannemer aansprak heeft op de betaling ervan. Het is goed om
daarvan op de hoogte te zijn, zeker nu die procedures per set
van algemene voorwaarden kunnen verschillen.

In de gevallen waarin de opdrachtgever de overeenkomst en
contractstukken heeft opgesteld (met name in een UAV 2012 situatie)
treft men vaak nog striktere eisen aan die worden gesteld aan de
verschuldigdheid van meer werk door de opdrachtgever: alleen in
geval van een vóór de uitvoering door opdrachtgever ondertekende
opdracht. De UAV-GC 2005 kennen eveneens een strikte procedure
indien de opdrachtgever een wijziging wil doorvoeren en onder welke
omstandigheden de aannemer (onder deze voorwaarden genaamd
‘Opdrachtgever’) recht heeft op betaling. Wijken partijen gedurende de
uitvoering steeds af van de overeengekomen procedures bijvoorbeeld
indien de opdrachtgever steeds mondeling opdrachten geeft, dan
worden partijen minder strikt aan die procedures gehouden.

ook voor minder werk. In de gebruikelijk voorwaarden zijn immers
beiden vormen van aanpassing van de omvang van het werk in
eenzelfde paragraaf of artikel geregeld.
De Covo2010 (herzien in juli 2015), de AVA 2013 herzien in
december 2014 kennen geen regeling binnen welke marges door de
opdrachtgever gehouden is gehoor te geven aan opgedragen minder
werk. De opdrachtgever kan minder werk hier onbegrenst opdragen.
Onder de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 is dat net als bij meer werk
wel het geval.

De afrekening meer en minder werk
De UAV 2012 en de AVA 2013 herzien december 2014 kennen een
eigen regeling waarin is omschreven wat onder meer werk wordt
verstaan (zoals bijvoorbeeld gewijzigde voorwaarden, invulling van
stelposten of afwijkingen van verrekbare hoeveelheden).
De UAV 2012 bepalen ook wanneer de aannemer is gehouden om
opgedragen meer werk uit te voeren indien het een bestekswijziging
betreft (zelfs als er nog geen overstemming is over de prijs). Dat is de
aannemer indien het meer werk tot maximaal 15% van de aanneem
som beloopt. Dat is hij ook ingeval van meer en minder werk, indien
het saldo hiervan tot maximaal 10% van de aanneemsom beloopt.
Bij overschrijding van die percentages is die gehoudenheid er niet.
De UAV-GC 2005 kennen een regeling over de totstandkoming van
overeenstemming over de prijsaanbieding, en de gehoudenheid van
de aannemer om een wijziging uit te voeren.
Over de verlening van de bouwtijd kennen een aantal voorwaarden
ook een regeling. Resulteert een bestekswijziging in een verlenging
van de uitvoeringstermijn dan schrijven de UAV 2012 voor dat partijen
de duur van de verlenging schriftelijk vastleggen bij de opdracht.
Onder de UAV-GC 2005 dient de aannemer de duur van de verlenging
te vermelden bij zijn prijsaanbieding.
Minder werk
Het verdient allereerst de vermelding dat meer werk onder de
UAV-GC 2005 wordt omschreven als een verlaging van de in de
Basisovereenkomst vastgelegde prijs. De andere voorwaarden
spreken gewoon over minder werk.
Hetgeen hiervoor over meer werk is opgemerkt, geldt in grote lijnen

De gebruikelijke algemene voorwaarden kennen allen een regeling
over het moment waarop meer en minder werk mag worden
verrekend. Het is verstandig daar steeds de toepasselijke voorwaarden
over te raadplegen. Uiteraard kan in een overeenkomst of contractstuk
van de uitgangspunten in algemene voorwaarden worden afgeweken.
Partijen zijn immers vrij andersluidende afspraken te maken. Ook daar
moet op gelet worden.
De Covo2010 (herzien in juli 2015), de AVA 2013 herzien december
2014 en de UAV 2012 kennen geen regeling over de hoogte van het
bedrag dat inzake meer of minder werk moet worden verrekend.
Partijen overleggen daar over en trachten in onderling overleg tot
overeenstemming te komen. Voor minder werk biedt - voor zover aan
de orde - een begroting vaak uitsluitsel. Voor meer werk mag, als geen
prijs is overeengekomen maar wel een bedrag verschuldigd is, een
redelijk vergoeding worden berekend.
De UAV-GC 2005 kennen wel een regeling voor wijzigingen die
worden opgedragen door de opdrachtgever en waaruit de prijs
aanbieding van de aannemer dan bestaat.
Als laatste verdient nog bijzondere aandacht de regeling in de
Covo2010 (herzien in juli 2015), de AVA 2013 herzien december 2014
en de UAV 2012 voor de gevallen waarin het bedrag aan minder werk
het bedrag aan meer werk overstijgt. Over het niet door meer werk
gecompenseerde deel heeft de aannemer recht op een vergoeding van
10%. Een rekenvoorbeeld: het minder werk levert een besparing van
€ 100.000 op, terwijl met het meer werk € 30.000 euro is gemoeid.
Dan heeft de aannemer onder deze voorwaarden in beginsel recht op
een vergoeding van 10% van het saldo, dat is € 7.000.
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