Infoblad Bouwrecht

Stelposten

Kosten die voor aanvang van een werk niet concreet
kunnen worden gemaakt, kunnen als stelpost in de
begroting worden meegenomen. De uiteindelijke
afrekening ervan is niet altijd zo eenvoudig. In de
praktijk blijkt dat verkeerde rekenmethoden worden
gebruikt door zowel aannemer als opdrachtgever.

Bij het invullen van een stelpost, maar zeker ook bij de afrekening
ervan, moet een aantal zaken worden meegewogen. Cruciaal daarbij
is het onderscheid tussen bruto en netto stelposten. De gebruikelijk
algemene voorwaarden hebben daarbij eigen uitgangspunten.
Maar ook belangrijk is dat partijen in hun overeenkomst of contract
stukken kunnen afwijken van die uitgangspunten, zodat deze
leidend zijn. Over stelposten en de afrekening ervan gaat dit
infoblad.

Wat is een bruto en wat is een netto stelpost?
De netto stelpost
Een netto stelpost is een bedrag dat in een begroting is opgenomen
boven de staart, en waarover vervolgens de opslagen AK, W&R
worden berekend. In het bedrag van de netto stelpost zelf is geen
bedrag begrepen voor de zogenaamde aannemersvergoeding.
Alleen het netto bedrag van de stelpost is verrekenbaar met
het eveneens netto bedrag van de bestedingen op de stelpost.
De opslagen AK, W&R over de stelpost die in een aanneemsom
zijn begrepen, zijn niet verrekenbaar. Dat betekent dat bij een
onderbesteding van een netto stelpost de aannemer zijn aanspraak
behoudt op het volledige bedrag aan AK, W&R over de stelpost
dat in een aanneemsom is begrepen. Bij een overbesteding van zo’n
stelpost is de positie van de aannemer nadelig. Over het bedrag
van de overbesteding bestaat namelijk geen recht op een vergoeding
van AK, W&R.
De gebruikelijk algemene voorwaarden gaan niet uit van netto
stelposten.

Rekenvoorbeeld netto stelpost
Verwachte kosten tegels € 50.000,00 excl. opslagen (W+R+AK = 12%*)
De begroting dient er als volgt uit te zien:
Directe kosten:
1.000.000
Stelpost tegels:
50.000 (excl. aann. verg.)
Subtotaal:
1.050.000
Staart: 12% van subtotaal:
126.000
Aanneemsom:
1.176.000
Te besteden door opdrachtgever: 50.000. Aannemersvergoeding is in dit voorbeeld dus
feitelijk 12%.
Vervallen stelpost
Stelpost in de begroting (netto)
Te verrekenen als minderwerk
aannemersvergoeding)

50.000,00
50.000,00 (dus exclusief

Aannemersvergoeding zit in staart, die hoeft niet teruggegeven te worden. Geen recht meer
op 10% over saldo meer/minderwerk.
Dus teruggeven aan opdrachtgever € 50.000
Onderbesteding
Stelpost in de begroting (netto)
50.000,00
Besteding
30.000,00
Te verrekenen als minderwerk
20.000,00
Aannemersvergoeding zit in staart, die hoeft niet teruggegeven
te worden. Geen recht meer op 10% over saldo meer/minderwerk.
Dus teruggeven aan opdrachtgever € 20.000
Overschrijding
Stelpost in de begroting (netto)
50.000,00
Besteding
60.000,00
Te verrekenen als meerwerk:
10.000,00
Aannemersvergoeding zit in staart, geen recht op verhoging
daarvan. Dus geen recht op vergoeding over overschrijding stelpost.

* Dit percentage is fictief, er kunnen geen enkele rechten aan worden ontleend.

De bruto stelpost
Een bruto stelpost is een bedrag dat onder de staart is opgenomen
en waarover dus geen opslagen AK, W&R zijn berekend.
De gebruikelijke algemene voorwaarden, zoals de Covo2010
(herzien in juli 2015), de AVA 2013 herzien december 2014, de UAV
2012 en de UAVGC 2005, gaan er van uit dat stelposten bruto
stelposten zijn. In het bedrag van de bruto stelpost wordt geacht een
aannemersvergoeding van 10% te zijn inbegrepen. Dit zijn geen
opslagen AK W&R, maar is een vergoeding voor de kosten die zijn
gemoeid met de organisatie en het risico.
Bij het verrekenen van bestedingen op een bruto stelpost worden de
inkoopbedragen door de aannemer verhoogt met een 10% opslag: de
aannemersvergoeding. Zo ook indien de Covo2010 (herzien in juli
2015) en de AVA 2013 herzien december 2014 van toepassing zijn.
Dat geldt in beginsel ook onder de UAV 2012 en de UAVGC 2005,
maar die kennen voor een specifiek geval ook een lager percentage.
Bij een onderbesteding van een bruto stelpost komt de aannemer
enkel de aannemersvergoeding toe over de daadwerkelijke netto
bestedingen. Bij een overbesteding van de bruto stelpost mag de
aannemer eveneens de aannemersvergoeding berekenen over het
bedrag van de overbesteding.

Een opdrachtgever heeft bij een bruto stelpost dus feitelijk
minder te besteden dan het totaalbedrag van de bruto
stelpost. Bedraagt een bruto stelpost € 5.500,00, dan is daar
een aannemersvergoeding van € 500,00 inbegrepen. De
opdrachtgever heeft aan inkoopwaarde een bedrag van €
5.000,00 te besteden, dus minder dan het totale bedrag. Het
verdient aanbeveling om dit uit te leggen aan de
opdrachtgever als hij dat niet weet.

Als het werk in zijn geheel kleiner wordt, wat wil zeggen dat het
saldo meer en minder werk negatief uitpakt, dan heeft de aannemer
recht op 10% vergoeding over dit negatieve saldo. De verrekening
van bruto stelposten telt mee bij de bepaling van dit saldo.
De verrekening van netto stelposten telt niet mee, omdat bij netto
stelposten de vergoeding immers is verdisconteerd in de startkosten.

De stelpost als richtprijs
Rekenvoorbeeld bruto stelpost
Verwachte kosten tegels € 50.000,00 excl. opslagen (W+R+AK = 12%*)
De begroting dient er als volgt uit te zien:
Directe kosten:
Subtotaal:
Staart: 12% van subtotaal:
Stelpost tegels:
aann. verg.)
Aanneemsom:

1.000.000
1.000.000
120.000
55.000 (incl. 10%
1.175.000

Te besteden door opdrachtgever: 100/110 x 55.000 = 50.000
Vervallen stelpost
Stelpost in de begroting (bruto)
Te verrekenen als minderwerk
aannemersvergoeding)

55.000,00
55.000,00 (dus inclusief

10% over saldo meer en minderwerk. Dus als geen meerwerk,
dan teruggeven aan opdrachtgever € 49.500
Onderbesteding
Stelpost in de begroting (bruto)
55.000,00
Besteding
30.000,00
Aannemersvergoeding
10% =
3.000,00
Besteding
33.000,00
Te verrekenen als minderwerk
22.000,00
10% over saldo meer en minderwerk. Dus als geen meerwerk,
dan teruggeven aan opdrachtgever € 19.800
Overschrijding
Stelpost in de begroting (bruto)
Besteding
Aannemersvergoeding
Besteding

55.000,00
60.000,00
10% =
6.000,00
66.000,00

Te verrekenen als meerwerk:

11.000,00

Meer en minder werk
Een complicerende factor in afrekening van het werk is dat
een afrekening van een stelpost in de gebruikelijke algemene
voorwaarden ook betrokken kan zijn in de afrekening van
het meer en minder werk (dat is zo onder de Covo2010
(herzien in juli 2015), de AVA 2013 herzien december 2014
en de UAV 2012). Bij zo’n afrekening kan ook een
percentage van 10% om de hoek komen kijken. Dit is echter
niet de hiervoor bij de bruto stelpost besproken
aannemersvergoeding van 10%.

In sommige gevallen kan het bedrag van een stelpost als richtprijs
worden aangemerkt. Als dat zo is, dan is de aannemer wettelijk
gehouden om de opdrachtgever te waarschuwen als de werkelijke
bestedingen (meer dan) tien procent hoger uitvallen dan het bedrag
van de stelpost.
Een stelpost is geen door de aannemer afgegeven richtprijs als de
opdrachtgever aan de aannemer verzoekt om een bepaald bedrag als
stelpost op te nemen, bijvoorbeeld voor een keuken. In dat geval
bepaalt immers de opdrachtgever het bedrag. Als het initiatief voor
een opgenomen stelpost vanuit de aannemer is gekomen geldt meer
algemeen: hoe minder invloed de opdrachtgever heeft op de
besteding van de stelpost en hoe nauwkeuriger de werkzaamheden
zijn omschreven hoe eerder sprake zal zijn van een richtprijs.

De stelpost als meerwerk
Het kan ook zijn dat een stelpost niet als richtprijs kan worden
aangemerkt omdat de opdrachtgever zelf op de nadere invulling van
de stelpost nog veel invloed kan uitoefenen. Resulteert de invulling
van de stelpost door de opdrachtgever in een overschrijding
daarvan, dan kan het bedrag van de overschrijding worden gezien
als meerwerk. Is dat zo dan zal de aannemer de opdrachtgever
voorafgaand aan de uitvoering voor de prijsverhoging moeten
waarschuwen.

Goede communicatie
Het is verstandig als de aannemer zijn opdrachtgever nauwgezet
informeert over de bestedingen op een stelpost en deze bestedingen
monitort. Dit is ook ten gunste van de opdrachtgever die zelf zijn
budget moet kunnen bewaken en dus ook zelf keuzes kunnen maken
hoe een eventuele overschrijding het beste kan worden opgevangen.

Meer informatie of graag telefonisch advies?
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