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RISICOVERDELING  

STIJGENDE MATERIAALPRIJZEN 

 

 

1. Inleiding 

 

1.1 Vanwege diverse mondiale ontwikkelingen zijn de materiaalprijzen (hout, staal, isolatie) 

in de afgelopen maanden zeer fors gestegen. Ten tijde van het opstellen van dit 

whitepaper (mei 2021) zijn de prijzen nog niet gestabiliseerd. De gevolgen daarvan op 

de inkoopkosten worden in de gehele bouwbranche gevoeld. 

 

1.2 Hoewel in de bouw veel werk wordt aangenomen tegen een vaste aanneemsom en veel 

contracten bovendien een prijsvastbeding kennen, ligt het risico van sterk stijgende 

materiaalprijzen toch niet altijd bij de aannemer. Zowel de wet als de veelgebruikte 

algemene voorwaarden kennen uitzonderingen. Het is van belang die uitzonderingen 

scherp te hebben.   

 

1.3 Deze notitie geeft een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de 

risicoverdeling rondom stijgende materiaalprijzen. In paragraaf 2 worden de relevante 

bepalingen uit de wet, veelgebruikte algemene voorwaarden en rechtspraak 

samengevat. In paragraaf 3 volgt een stappenplan om in een concreet geval te 

beoordelen of en zo ja in hoeverre de stijgende materiaalprijzen kunnen worden 

doorbelast aan de opdrachtgever.  

 

1.4 Deze notitie beoogt enerzijds de kennis met betrekking tot dit onderwerp op te frissen 

en te actualiseren en anderzijds concrete handvatten te bieden aan aannemers en 

onderaannemers die zich geconfronteerd zien met stijgende materiaalprijzen. Bij het 

hanteren van deze notitie dient steeds bedacht te worden dat elk geval op zichzelf staat 

en dat enkel de veelvoorkomende situaties in deze notitie worden behandeld. 

 

1.5 Mocht u naar aanleiding van deze notitie willen toetsen of u een deel van uw stijgende 

inkoopkosten kunt doorbelasten aan uw opdrachtgever dan kunt u contact opnemen met 

een van onze bouwrechtadvocaten (contactgegevens op de laatste pagina). 

 

 

2. Risicoverdeling in wet, administratieve voorwaarden en 

rechtspraak 

 

2.1 Uitgangspunt in de wet en de UAV(-GC) is dat de overeengekomen prijs voor een werk 

vast is, meer- en minderwerk en wijzigingen in de opdracht daargelaten. Contractueel 

kan worden afgeweken van dit uitgangspunt door ten aanzien van specifieke posten 

indexeringsclausules  of stelposten op te nemen of in algemene zin te bepalen dat 



 
prijswijzigingen worden doorbelast aan de opdrachtgever (zie  bijvoorbeeld art. 7 

Metaalunievoorwaarden; art. 3.1 AVAF 2016). Zonder dergelijke afspraken komen 

stijgingen van inkoopprijzen in beginsel dus voor rekening en risico van de aannemer. 

 

2.2 Zowel de wetgever als de opstellers van de UAV(-GC) hebben het evenwel nodig geacht 

een drukventiel in te bouwen om onredelijke situaties te voorkomen. Hierna zullen de 

regelingen in de wet, de UAV 2012, UAV-GC 2005, de AVA 2013 en de 

Metaalunievoorwaarden worden besproken. Daarna komt de rechtspraak 

gecategoriseerd aan de orde. Ten slotte volgt een samenvatting in randnummer 2.34. 

 

Wet: art. 6:258 BW en art. 7:753 BW 

 

2.3 De wet bepaalt in art. 6:258 BW: 

 

“1. De rechter kan op vordering van een der partijen de gevolgen van een overeenkomst 

wijzigen of deze geheel ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van 

dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging 

of ontbinding kan terugwerkende kracht worden verleend. 

2. Een wijziging of ontbinding wordt niet uitgesproken, voor zover de omstandigheden 

krachtens de aard van de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor 

rekening komen van degene die zich erop beroept. […]” 

 

2.4 Art. 6:258 BW is dwingendrechtelijk van aard en kan niet contractueel worden 

uitgesloten. Een beroep op dit artikel is altijd mogelijk, ongeacht de inhoud van de 

overeenkomst. Een prijsvastbeding staat dus niet in de weg aan een beroep op dit 

artikel. 

 

2.5 Onder ‘onvoorziene omstandigheden’ moeten worden verstaan omstandigheden, 

ingetreden na het sluiten van de overeenkomst, die partijen niet (uitdrukkelijk of 

stilzwijgend) in hun overeenkomst hebben verdisconteerd, omstandigheden waarin zij 

niet hebben voorzien. Wat door partijen is verdisconteerd, welke risico’s z ij hebben 

aanvaard, moet door uitleg van de overeenkomst worden vastgesteld. Niet relevant is 

of partijen al dan niet feitelijk aan de mogelijkheid van het intreden van de 

omstandigheden hebben gedacht, dus deze hebben voorzien. Evenmin is 

doorslaggevend of de omstandigheden redelijkerwijze voorzienbaar waren of niet. 

 

2.6 Uit de parlementaire geschiedenis bij dit wetsartikel blijkt dat slechts bij hoge 

uitzondering sprake zal zijn van omstandigheden die een ongewijzigde overeenkomst 

niet rechtvaardigen. Dat is in lijn met het uitgangspunt van aangenomen werk 

meevallers zijn voor de aannemer, maar tegenvallers ook. Kortom: de drempel voor een 

geslaagd beroep op onvoorziene omstandigheden is hoog. Tegelijk geldt dat u in een 

onderhandeling altijd kunt wijzen op dit artikel in de wet, omdat daarvan niet kan 

worden afgeweken. U staat dus nooit helemaal met lege handen. 

 



 
2.7 Art. 6:258 BW geldt voor alle (wederkerige) overeenkomsten in het algemeen. Ten 

aanzien van aannemingsovereenkomsten bepaalt art. 7:753 BW: 

 
“1. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan 

of aan het licht komen zonder dat zulks aan de aannemer kan worden toegerekend, zal de 

rechter op vordering van de aannemer de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan 

de kostenverhoging kunnen aanpassen, mits de aannemer bij het bepalen van de prijs geen 

rekening heeft behoeven te houden met de kans op zulke omstandigheden. 

2. […] 

3. Het in de leden 1 en 2 bepaalde geldt slechts indien de aannemer de opdrachtgever  zo 

spoedig mogelijk voor de noodzaak van een prijsverhoging heeft gewaarschuwd, opdat deze 

tijdig hetzij gebruikt kan maken van het in artikel 764 toegekende recht [opzegging door de 

opdrachtgever, BVD advocaten], hetzij een voorstel kan doen tot beperking of 

vereenvoudiging van het werk. 

 

2.8 Art. 7:753 BW maakt het de aannemer makkelijker dan het hiervoor besproken art. 

6:258 BW. Een stijging van materiaalprijzen kan op grond van art. 7:753 BW eerder 

worden doorbelast aan de opdrachtgever. 

 

2.9 Van art. 7:753 BW kan contractueel worden afgeweken. Controleer dus in een concreet 

geval of in uw overeenkomst is afgeweken van dit artikel. Dat is bijvoorbeeld het geval 

als de UAV 2012, UAV-GC 2005 of de AVA 2013 van toepassing zijn verklaard. In die 

voorwaarden is namelijk een regeling opgenomen die afwijkt van art. 7:753 BW. 

  

2.10 Anders dan de UAV 2012 (zie hierna vanaf randnummer 2.12) bepaalt art. 7:753 BW 

niet dat het moet gaan om omstandigheden die de kosten van het werk aanzienlijk 

verhogen. Een ander verschil met de UAV(-GC) is dat de wet uitgaat van een beslissing 

door de rechter vóórdat vaststaat of een prijsstijging kan worden doorberekend. 

 

2.11 Zowel bij een beroep op art. 6:258 BW als op art. 7:753 BW zal de aannemer, wil hij 

kans maken op een succesvolle doorbelasting van hogere kosten, moeten aantonen dat 

het gaat om omstandigheden die de normaal te verwachten risico’s te boven gaan. In 

dat verband is relevant dat materiaalprijzen altijd in beweging zijn vanwege de werking 

van vraag en aanbod. Een prijsstijging leidt daarom niet automatisch tot een recht op 

bijbetaling. 

 

UAV 2012: §47 (kostenverhogende omstandigheden) 

 

2.12 § 47 UAV 2012 bepaalt: 

 

“1. Onder kostenverhogende omstandigheden worden in deze paragraaf verstaan 

omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst 

geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die 

de aannemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk 

verhogen. 

2. […] 



 
3. Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn 

ingetreden dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte 

te stellen. Alsdan zal de opdrachtgever op korte termijn met de aannemer overleg plegen 

omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre 

de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. 

4. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als 

bedoeld in het derde lid het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen; alsdan 

zal het door de opdrachtgever verschuldigde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

worden vastgesteld.  

” 

 

2.13 De UAV 2012 (alsook de UAV 1989) stelt dus als aanvullende eis dat het moet gaan om 

omstandigheden die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen. Onder het kopje 

‘Rechtspraak’ (hierna vanaf randnummer 2.23) wordt de uitleg van dit begrip in de 

rechtspraak weergegeven. 

 

2.14 Het criterium dat sprake moet zijn van omstandigheden waarmee de aannemer geen 

rekening behoefde te houden is in de rechtspraak en literatuur wel aangeduid als het 

normale ondernemersrisico. De lijn is dat prijsstijgingen binnen het normale  

ondernemersrisico voor rekening van de aannemer moeten blijven. Uit de rechtspraak 

volgt dat prijsstijgingen van maximaal circa 20% tot het normale ondernemersrisico 

behoren. 

 

UAV-GC 2005: § 44 (kostenvergoeding en/of termijnverlenging) 

 

2.15 § 44 lid 1 sub c UAV-GC 2005 sluit precies aan bij de wettelijke regeling in art. 6:258 

BW. In § 44 staat stapsgewijs uitgewerkt hoe de Opdrachtnemer binnen bekwame spoed 

schriftelijk aan de Opdrachtgever moet melden dat hij aanspraak maakt op 

kostenvergoeding, waarna de Opdrachtgever de keuze heeft om de Overeenkomst 

desgewenst aan te passen dan wel de kostenvergoeding te betalen.  

  

2.16 § 44 lid 1 UAV-GC 2005 bepaalt: 

 

“1. Behoudens het bepaalde in § 45 heeft de Opdrachtnemer uitsluitend recht op 

kostenvergoeding en/of termijnsverlenging indien: [….] (c) zich een onvoorziene 

omstandigheid voordoet van dien aard de Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.” 

 

AVA 2013 (herzien 2014): art. 5 (kostenverhogende omstandigheden) 

 

2.17 Art. 5 AVA 2013 (herzien 2014) bepaalt: 

 

“1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden: 

- die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening 

behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, 

- die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en 



 
- die de kosten van het werk verhogen. 

2. Kostenverhogende omstandigheden geven de aannemer recht op vergoeding van de 

daaruit voortvloeiende gevolgen. 

3. Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn 

ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of 

elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg 

plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in 

hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. 

4. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het 

werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in 

dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden 

vastgesteld.” 

 

2.18 Deze regeling in de Metaalunievoorwaarden lijkt op de regeling in de UAV 2012, met dit 

verschil dat het niet per se hoeft te gaan om omstandigheden die de kosten van het 

werk aanzienlijk verhogen. 

 

2.19 De AVA 2013 worden vaak toegepast wanneer rechtstreeks voor particuliere 

opdrachtgevers wordt gewerkt. Dat is terug te zien in de bepalingen in lid 3 en lid 4 over 

de redelijkheid en billijkheid. Die kunnen meebrengen dat een (groter) deel van de 

kostenverhoging voor rekening van de aannemer blijft.   

 

2.20 Toch bieden de AVA 2013 een goed handvat voor de aannemer om kostenverhogingen 

(deels) aan de opdrachtgever door te belasten als wordt voldaan aan alle voorwaarden 

die het art. 5 stelt.  

 

Metaalunievoorwaarden: art. 7 (prijswijzigingen) 

 

2.21 Art. 7 Metaalunievoorwaarden (versie 2019) bepaalt: 

 

“Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het 

sluiten van de overeenkomst, aan de opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is 

gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.” 

 

2.22 De regeling in de Metaalunievoorwaarden wijkt duidelijk af van de wet en de eerder 

besproken regelingen, en wel in het voordeel van de opdrachtnemer. Het is goed om te 

beseffen dat ook onder de Metaalunievoorwaarden meer regels kunnen gelden dan u op 

het eerste gezicht zou denken. Zo kunnen de redelijkheid en billijkheid meebrengen dat 

u de opdrachtgever gelegenheid biedt het werk te vereenvoudigen om zo de 

kostenverhoging te beperken. Ook kunnen de redelijkheid en billijkheid meebrengen dat 

u de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeert over de prijsstijgingen, zodat de 

opdrachtgever daarop kan anticiperen. Kortom: handel steeds als een goed 

opdrachtnemer en houd rekening met de belangen van uw opdrachtgever. Die adviezen 

gelden eigenlijk in alle situaties. Ook rechters beoordelen of u dat in voldoende mate 

hebt gedaan. 

 



 
Rechtspraak 

 

Ondernemersrisico  

 

2.23 Prijsstijgingen blijven tot het niveau van het normale ondernemersrisico voor rekening 

van de aannemer. Die prijsstijgingen worden voorzienbaar en dus verdisconteerd in de 

overeenkomst geacht. Over de vraag hoe hoog het ondernemersrisico is , wordt 

verschillend gedacht. Daarover bestaan geen wettelijke regels. De meeste uitspraken 

hierover zijn van de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen (hierna: RvA) en zien op § 

47 UAV 2012. De rechtspraak van de RvA laat zien dat een maximum van 20% wordt 

gehanteerd.1 Prijsstijgingen tot dit niveau worden niet gezien als omstandigheid die een 

beroep op § 47 UAV rechtvaardigt. 

 

2.24 Een aannemer dient rekening te houden met een normale fluctuatie van materiaalprijzen 

ten tijde van inschrijving. Slechts voor zover de prijzen boven het maximum van de 

normaal te verwachten prijzen uitstijgen, kan een beroep worden gedaan op par. 47 

UAV.2 

 

Het hoeft niet te gaan om een eerste of eenmalige extreme prijsstijging 

 

2.25 Het feit dat een bepaald type kostenverhoging zich in het verleden al eens heeft 

voorgedaan, betekent niet dat men daar in het vervolg voortaan steeds rekening mee 

moet houden. De oliecrisis van 1973 leidde tot excessieve prijsstijgingen. In 1979 brak 

opnieuw een oliecrisis uit. Een aannemer die op grond daarvan bijbetaling vroeg, werd 

door zijn opdrachtgever voorgehouden dat hij met de mogelijkheid van een tweede 

oliecrisis rekening had kunnen houden. De RvA ging daar echter niet in mee3. Arbiters 

oordelen dat de aannemer bij het tot stand komen van de overeenkomst redelijkerwijze 

niet behoefde te rekenen op de kans dat zich wederom extreme prijsstijgingen zouden 

gaan voordoen voor olieproducten, omdat het eenmaal eerder optreden van een 

oliecrisis niet meebrengt dat bij de bepaling van de inschrijvingssom rekening moet 

worden gehouden met de mogelijkheid dat opnieuw dergelijke extreme prijsstijgingen 

gaan optreden. Dat kan volgens arbiters anders zijn als zich regelmatig extreme 

prijsstijgingen voordoen. 

 

Regeling in UAV ruimer dan de regeling in art. 6:258 BW 

 

2.26 § 47 UAV 2012 wordt ruimer uitgelegd door de RvA dan art. 6:258 BW door de 

overheidsrechter. Aldus de rechtbank Rotterdam4: 

 

                                                 
1 RvA 29 augustus 2006, nr. 70.891 en 70.990; RvA 6 mei 2008, nr. 28.276; RvA 25 april 2016, nr. 
35.131 
2 Rb. Rotterdam 16 juli 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD9020, r.o. 3.14 
3 RvA 11 december 1985, nr. 11.650 
4 Rb. Rotterdam 16 juli 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD9020 



 
“3.10 Uit de arbitrale jurisprudentie blijkt dat paragraaf 47 UAV 1989 veel minder 

terughoudend wordt toegepast dan ten aanzien van artikel 6:258 BW in de 

wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie wenselijk wordt geacht. De achtergrond 

hiervan is kennelijk dat de bouwpraktijk behoefte heeft aan een correctieregeling als vervat 

in paragraaf 47 UAV 1989 en – inmiddels – in artikel 7:753 lid 1 BW. Bij het gebreke van 

het bestaan van die correctiemogelijkheid zouden aannemers gedwongen zijn hogere risico-

opslagen op hun geoffreerde prijzen toe te passen. Daardoor zouden opdrachtgevers in alle 

“normale gevallen” onnodig met hogere aannemingssommen worden geconfronteerd. […]” 

 

 

Prijsvastbeding staat niet in de weg aan beroep op kostenverhogende omstandigheden 

 

2.27 Als een prijsvastbeding is overeengekomen, staat dit niet in de weg aan een (geslaagd) 

beroep op art. 7:753 BW of § 47 UAV 2012.5 De gedachte is dat een prijsvastbeding ziet 

op de te verwachten bouwkosten en niet op onvoorziene omstandigheden waardoor de 

kosten van het werk aanzienlijk worden verhoogd. 

  

2.28 Let op: contractueel kan worden afgeweken van art. 7:753 BW of § 47 UAV 2012. Als 

de UAV 2012 van toepassing is kan § 47 bijvoorbeeld worden uitgesloten. Dat moet dan 

expliciet in de overeenkomst zijn opgenomen. In dat geval kan uiteraard geen beroep 

worden gedaan op de regeling over de kostenverhogende omstandigheden. Dan resteert 

alleen een beroep op art. 6:258 BW. 

 

Wanneer is sprake van een aanzienlijke kostenverhoging? 

 

2.29 Over de vraag wanneer sprake is van een aanzienlijke kostenverhoging zijn de nodige 

uitspraken gedaan, met name door de RvA. Aanvankelijk was deze rechtspraak niet 

eenduidig. Soms werden de opslagpercentages voor risico en/of winst als referentiepunt 

gebruikt. Soms was de aanneemsom zelf een referentiepunt (waarbij de kostenstijging 

als een percentage van de aanneemsom werd uitgedrukt). Soms werd gekeken naar het 

absolute bedrag van de kostenstijging. Kortom: de arbitrale rechtspraak bood weinig 

aanknopingspunten voor de praktijk om de rechtspositie te kunnen inschatten.6 

 

2.30 In 2016 heeft de RvA meer duidelijkheid verschaft. In zijn uitspraak van 25 april 20167 

zegt de RvA: 

 
“Inmiddels wordt door de Raad bij toepassing van § 47 UAV als vuistregel gehanteerd dat 

een kostenverhoging van meer dan 5% op het gehele aangenomen werk in beginsel als 

aanzienlijk kan worden aangemerkt.” 

 

2.31 Samengevat komt de lijn van de RvA op het volgende neer: 

                                                 
5 Gerechtshof Den Haag 15 maart 2011, ECLI:NL:GHSGHR:2011:BP7956; RvA 9 juni 2015, nr. 35.130; 
RvA 9 december 2004, nr. 26.658; RvA 29 augustus 2006, nr. 70.981/70.990; RvA 25 april 2016, nr. 
35.131; RvA 9 juni 2015 
6 Asser/Van den Berg 7-VI 2017-153 
7 RvA 25 april 2016, nr.35.131; Vgl. RvA 19 februari 2008, nr. 71.215 



 
- Een bepaalde mate van prijsstijging van het betreffende product is voorzienbaar en 

behoort tot het ondernemersrisico van de aannemer. Afhankelijk van zijn 

professionaliteit en marktkennis varieert dit ondernemersrisico. Het 

ondernemersrisico wordt vaak op maximaal 20% bepaald. Dat ondernemersrisico 

heeft betrekking op de prijsverhoging van het product en niet op de verhoging van 

de kosten van het gehele werk. 

- Uitsluitend de kostenverhoging die het ondernemersrisico overstijgt – het surplus – 

levert een kostenverhogende omstandigheid op. 

- Als vuistregel geldt dat een kostenverhoging van 5% van het gehele door de 

aannemer aangenomen werk in beginsel als aanzienlijk wordt aangemerkt. Anders 

gezegd: als vuistregel geldt dat van het surplus een bedrag dat gelijk staat aan 5% 

van de aanneemsom in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking komt. 

 

Positie onderaannemer en hoofdaannemer niet altijd gelijk 

 

2.32 De vuistregel van 5% brengt mee dat de positie van een onderaannemer tegenover een 

hoofdaannemer anders kan zijn dan de positie van diezelfde hoofdaannemer tegenover 

een principaal. Een voorbeeld: stel dat de aanneemsom van de onderaannemer € 

350.000,- bedraagt en ten gevolge van extreme stijging van staalprijzen worden de 

kosten van het gehele werk van de onderaannemer verhoogd tot € 450.000,- (waarbij 

al rekening is gehouden met het ondernemersrisico). Dan is sprake van een aanzienlijke 

kostenverhoging bij de onderaannemer en kan de onderaannemer vergoeding van € 

450.000,- minus (€ 350.000,- x 1,05 =) € 367.500,- = € 82.500 vorderen van de 

hoofdaannemer. Stel dat de hoofdaannemer het gehele werk had aangenomen voor € 

8.500.000,-, dan blijft de vergoeding van de kosten van de onderaannemer binnen de 

5% van de aanneemsom van de  hoofdaannemer. De hoofdaannemer moet dan dus wel 

de kosten vergoeden aan de onderaannemer maar kan deze niet doorbelasten aan de 

principaal. 

 

Overheidsrechter volgt de 5%-vuistregel niet 

 

2.33 De overheidsrechter laat een wat meer genuanceerde lijn zien dan de RvA. Als het 

geschil door een overheidsrechter wordt beoordeeld kan niet zonder meer worden 

uitgegaan van de eerdergenoemde vuistregel. Bij de overheidsrechter valt daarom 

minder goed in te schatten wat de uitkomst van een eventuele procedure zou zijn. Dit 

brengt voor beide partijen onzekerheid mee. Het Hof Den Haag oordeelde in een arrest 

uit 2012 dat een open norm op haar plaats is8: 

 

“13. […] Daarbij is er geen reden om een ondergrens van 5% als harde norm te hanteren. 

Naar het oordeel van het hof is op dit punt juist een open norm op haar plaats […]. Deze 

open norm dient aan de hand van alle omstandigheden van het geval, waaronder de mate 

waarin tegenover deze kostenstijging zich elders in het werk kostendalingen hebben 

                                                 
8 Hof Den Haag 31 januari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:83, TBR 2016/177 met noot W.J.M. Herber  



 
voorgedaan, de uiteindelijke winstgevendheid van het gehele project en de mate van 

voorzienbaarheid op [datum], te worden vastgesteld.” 

 

Resumé 

 

2.34 Het voorgaande kan als volgt worden samengevat: 

 Het uitgangspunt is dat een aanneemsom vast is. Slechts in uitzonderlijke gevallen 

kan de aannemer stijgende materiaalprijzen doorbelasten aan de opdrachtgever. De 

aannemer moet zijn dossier dan goed op orde hebben en kunnen aantonen dat aan 

alle voorwaarden is voldaan; 

 Afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst kan een beroep worden gedaan op: 

o Art. 6:258 BW (altijd) 

o Art. 7:753 BW (tenzij daarvan is afgeweken) 

o § 47 UAV 2012 (indien van toepassing) 

o § 44 UAV-GC 2005 (indien van toepassing) 

o Art. 5 AVA 2013 (indien van toepassing) 

o Art. 7 Metaalunievoorwaarden (indien van toepassing); 

 Een beroep op art. 6:258 BW wordt niet snel toegekend; 

 Een beroep op art. 7:753 BW kan alleen via de rechter worden gedaan. In dat geval 

is niet vereist dat sprake is van een aanzienlijke verhoging van de kosten van het 

werk; 

 Een beroep op § 47 UAV 2012 kan slagen als: 

o sprake is van een prijsstijging die het normale ondernemersrisico te boven 

gaat. Afhankelijk van hoedanigheid aannemer moet rekening worden 

gehouden met prijsstijgingen tot 20% van de materiaalprijs. Alleen het surplus 

van de prijsstijging levert een kostenverhogende omstandigheid op; 

o daardoor de kosten van het gehele werk aanzienlijk stijgen. De RvA hanteert 

als vuistregel dat een kostenstijging van meer dan 5% van de gehele 

aanneemsom als aanzienlijk gelden. Alleen het meerdere (de prijsstijging van 

het gehele werk boven de 5% komt voor vergoeding in aanmerking). De 

overheidsrechter hanteert een meer open norm op basis van alle 

omstandigheden van het geval. Als geprocedeerd moet worden bij de 

overheidsrechter valt de rechtspositie van beide partijen dus moeilijk vooraf 

in te schatten; 

o de aannemer tijdig en op de juiste wijze heeft gewaarschuwd voor de 

kostenverhogende omstandigheden (zie § 47 lid 3 en 4 UAV 2012); 

o de opdrachtgever niet heeft gekozen voor een alternatieve uitvoering of 

opzegging van de overeenkomst. 

 Het feit dat eerder sprake is geweest van (extreme) staalprijsstijgingen betekent niet 

dat het risico daarop verdisconteerd is in recente overeenkomsten en vormt dus in 

beginsel geen beletsel voor een geslaagd beroep op kostenverhogende 

omstandigheden; 

 § 44 UAV-GC 2005 sluit aan bij de norm van art. 6:258 BW en wordt zeer 

terughoudend toegepast. Voor een geslaagd beroep op § 44 UAV-GC is (eveneens) 



 
vereist dat de Opdrachtnemer tijdig en op de juiste wijze melding maakt van de 

kostenstijging (zie § 44 lid 2 t/m 10 UAV-GC 2005); 

 Art. 7 Metaalunievoorwaarden is gunstig voor de opdrachtnemer, maar dit neemt 

niet weg dat de redelijkheid en billijkheid kunnen meebrengen dat de opdrachtnemer 

verplicht is om de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen en 

om hem eventueel de keuze te bieden tot vereenvoudiging van het werk; 

 In alle gevallen geldt: houd rekening met de belangen van de opdrachtgever. 

Informeer de opdrachtgever zo spoedig mogelijk en bij voorkeur schriftelijk of per e-

mail. 

 

 

3. Stappenplan 

 

3.1 Hierna volgt een stappenplan om in een concreet geval te bepalen of en zo ja in hoeverre 

aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van gestegen materiaalprijzen. 

 

Stap 1: Bepaal of in de overeenkomst een regeling m.b.t. prijsstijgingen is 

opgenomen. 

 

Zo ja: U kunt prijsstijgingen conform de regeling in de overeenkomst doorbelasten aan 

de opdrachtgever. Meld zo spoedig mogelijk dat er hogere kosten worden doorbelast. 

 

Zo nee: Zie stap 2. 

 

Stap 2: Bepaal of is afgeweken van art. 7:753 BW (dat is het geval als de UAV 

2012, UAV-GC 2005, AVA 2013, de Metaalunievoorwaarden of een andere set 

algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard). 

 

Zo ja: Een beroep op art. 7:753 BW is dan niet mogelijk. Een beroep op art. 6:258 BW 

is wel altijd mogelijk, maar slaagt niet zo snel bij de rechter. Bekijk de specifieke regeling 

uit de toepasselijke algemene voorwaarden en beoordeel aan de hand van deze 

whitepaper of u (een deel van) de kosten kunt doorbelasten aan de opdrachtgever. Houd 

daarbij rekening met alle spelregels die van toepassing zijn (ondernemersrisico, soms 

moet er sprake zijn van een aanzienlijke kostenverhoging, etc.) 

 

Zo nee: U kunt een beroep doen op art. 7:753 BW. 

 

Stap 3: Controleer of u uw opdrachtgever al schriftelijk of elektronisch heeft 

gewaarschuwd voor de kostenverhoging. 

 

Zo ja: Zie stap 4. 

 



 
Zo nee: informeer de opdrachtgever over de prijsstijgingen die van toepassing zijn, geef 

eventueel de mogelijkheid om het werk te beperken of te vereenvoudigen en meld 

binnen welke termijn u reactie wilt ontvangen in verband met de voortgang van het 

werk. 

 

Stap 4: Bereken de gestegen materiaalprijzen door aan uw opdrachtgever 

conform de afspraken over betaling als opgenomen in de 

aannemingsovereenkomst. 

 

 

 

 

Advies nodig?  

 

mr. L. (Lennart) Alberts   mr. C.T. (Cornelis) Klepper    

alberts@bvd-advocaten.nl   klepper@bvd-advocaten.nl 

06 10 88 58 79    06 53 14 25 19  
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