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Arno Duijverman, beleidsmedewerker 
bouw- en aanbestedingsrecht) en Jos van 
Alphen Adviseur aanbestedingen en 
contractzaken) zijn werkzaam bij Konink-
lijke Bouwend Nederland

‘Het bij een inschrijver neerleggen van 
een niet of nauwelijks voorzienbaar risi-
co dat zich slechts in uitzonderlijke ge-
vallen voordoet alsmede van een risico 
met in potentie effecten die de continuï-
teit van de leverancier kunnen of zullen 
ondermijnen is eerder disproportioneel 
dan een redelijkerwijs voorzienbaar risi-
co met geringe of overzienbare effecten’.

• Is het risico voor een van beide partij-
en in redelijkheid/onder reële voor-
waarden verzekerbaar (let op: Een veel 
gehoorde misvatting is dat alles verze-
kerbaar is. Dit is niet het geval. Daarbij 
moet worden bedacht dat indien er een 
verzekering op de markt beschikbaar is, 
niet altijd betekent dat ook alle risico’s 
onder die verzekering gedekt zijn. Met 
name garantieverplichtingen, boetes of 
vrijwaringen zijn in de regel onverze-
kerbaar.)

Het vet afgedrukte deel van de toe-
lichting die de Gids geeft op het desbe-
treffende Voorschrift is treffend als het 
gaat om de huidige situatie van prijsstij-
gingen en onzekere levertijden: een niet 
voorzienbaar risico dat zich in uitzon-
derlijke gevallen voordoet met in poten-
tie effecten die de continuïteit van leve-
ranciers ondermijnen.

Ook in de rechtspraak wordt een pla-
fondprijs niet zomaar – onvoorwaarde-

lijk – geaccepteerd. Volgens het ge-
rechtshof Den Haag moet een 
budgetplafond bij een aanbesteding (1) 
reëel zijn en (2) moet daartegenover een 
voorziening – oftewel een adequaat ‘vei-
ligheidsventiel’ – worden opgenomen in 
het contract om tegenvallers te compen-
seren (arrest Gerechtshof Den Haag). In 
de aanneemsom zou bijv. een verreken-
post voor prijsstijgingen kunnen wor-
den opgenomen. Verder kunnen de ge-
volgen van oplopende kosten en 
leveringsproblemen worden beperkt 
door het toepassen van een indexerings- 
of risicoregeling en het toestaan van al-
ternatieve bouwmaterialen en/of bouw-
methodieken. Tot slot zou een 
evenwichtige ‘exit-regeling’ (opzeggings-
mogelijkheid) ingeval van oplopende 
kostenstijgingen, waarop zowel op-
drachtgever als opdrachtnemer zich kan 
beroepen, als veiligheidsventiel kunnen 
fungeren, naast dat de opdrachtgever er 
uiteraard altijd voor kan kiezen het 
werk te vereenvoudigen of dat te beper-
ken.

Risicoregelingen in infra en B&U
Een groot deel van de bouwopdrachten 
is beschreven in standaardbestekken, 
zoals die van de Stichting Standaard Be-
stek Burgerlijke Utiliteitsbouw (STABU) 
voor gebouwen en de Stichting Rationa-

lisatie en Automatisering Grond-, Water- 
en Wegenbouw (RAW) voor infrastruc-
turele werken en diensten. Deze 
regelingen voorzien allebei in een risi-
coregeling, waarmee prijsschommelin-
gen (stijgingen, maar ook (!) dalingen) 
worden verrekend. Daarnaast kennen 
we in de bouwsector ook het systeem 
van indexatie van prijzen, waardoor een 
prijs gaandeweg de uitvoering van het 
werk wordt verhoogd of verlaagd door 
het toepassen van een bepaalde (over-
een te komen) indexatieregeling. Zo’n 
risico- of indexatieregeling verkleint het 
inkooprisico van de ondernemer. Hij 
kan de actuele prijzen opnemen in zijn 
aanbieding en kan een opslag voor het 
risico dat onderdelen van het werk 
duurder worden achterwege laten. 

    Voor de opdrachtgever lijkt een risi-
co- of indexatieregeling op het eerste 
oog spannender. Hij zal immers moeten 
bijbetalen als de prijzen stijgen, maar 
vergeet niet dat hij goedkoper uit is als 
de prijzen dalen. Stijgen prijzen, dan is 
dat lang niet altijd onoverkomelijk. Een 
opdrachtgever kan in zo’n geval tijdens 
het bouwproces bijsturen. Voor die ge-
vallen is het raadzaam in de aanbeste-
dingstukken een herzieningsclausule op 
te nemen.

Bovendien zal een aanbesteder zich 
moeten houden aan de aanbestedings-

regels, waaronder die betrekking heb-
ben op de transparantie en proportiona-
liteit van voorwaarden. Het toepassen 
van een indexerings- of risicoregeling 
(bijvoorbeeld als onderdeel van de toe 
te passen en soms zelfs in een breed 
overleg tussen opdrachtgevers en op-
drachtnemers (paritair) tot stand geko-
men bouwvoorwaarden) hoort in dat rij-
tje thuis. Voor een aanbesteder is dit 
een doelmatig keuze, omdat hij op die 
manier niet (onnodig) meer betaalt in 
het geval prijsstijgingen uitblijven of er 
zelfs prijsdalingen plaatsvinden.

Risicoregelingen zijn niet verplicht, 
maar komen nu goed van pas

Het is (helaas) niet verplicht om de 
risicoregeling toe te passen, ook niet als 
het een werk betreft waarop een be-
steksystematiek als STABU of RAW van 
toepassing is. Meestal kiezen aanbeste-
dende diensten ervoor de risicoregeling 
uit te sluiten. Bij normale omstandighe-
den (een stabiele markt) geeft dat 
meestal geen problemen, omdat de aan-
nemer en zijn leveranciers (aan de hand 
van kengetallen/indices uit het verle-
den) een redelijk zicht hebben op de 
markt(prijs)ontwikkelingen en de wer-
kelijkheid daar niet veel van zal afwij-
ken. Bovendien bieden veel bouwvoor-
waarden, waaronder paragraaf 47 van 
de UAV 2012, de aannemer een vangnet 
voor kostenstijgingen als die het gevolg 
zijn van onvoorziene omstandigheden. 
Deze paragraaf 47 of het soortgelijke ar-
tikel 7:753 BW, is echter niet gemaakt 
voor een situatie waarin instabiele 
marktomstandigheden het met een re-
delijke mate van zekerheid bepalen van 
de prijs onmogelijk maakt. Het toepas-
sen van een risico- of indexatieregeling 
ligt dan voor de hand. 

Eerst vragen, dan klagen
Uit de aanbestedingsdocumenten moet 
duidelijk blijken van welke materialen 
prijsstijgingen worden doorberekend, 
vanaf welk percentage of bedrag prijs-
stijgingen worden doorberekend en 
eventueel wat de verdeelsleutel is. Uiter-
aard dienen deze bepalingen proportio-
neel te zijn. Het uitsluiten van deze risi-
co’s is dat niet en gaat voorbij aan 
voorschrift 3.9C van de Gids Proportio-
naliteit dat oproept tot het integraal toe-
passen van paritair opgestelde algeme-
ne voorwaarden, zoals de UAV 2012. 
Maar ook het ontbreken van een duide-
lijke, evenwichtige, toedeling van het 
risico op prijsstijgingen, is op de voet 
van Voorschrift 3.9A van de Gids een 
aanbestedingsrechtelijke tekortkoming.

Door het stellen van vragen kunnen 
ondernemers aansturen op een even-
wichtige en faire regeling. Lukt het in 
zo’n geval niet om tot een redelijke af-
spraak te komen, dan is het instellen 
van een klacht de enige mogelijkheid 
om dit alsnog in orde te krijgen. Deze 
stappen kunnen desgewenst anoniem 
worden gezet door het inschakelen van 
de branchevereniging.
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