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zijn uitvoeringskosten
verrekenbaar?

niet verrekenbaar?

Uitvoeringskosten zijn binnen de aannemingssom niet verrekenbaar. De Standaard RAW Bepalingen en de U.A.V. 1989 voorzien in
de mogelijkheid om afwijkingen op hoeveelheden binnen het contract te verrekenen. In enkele gevallen is het daarbij mogelijk om
ook gewijzigde uitvoeringskosten te bespreken tussen partijen.
Concrete situaties zijn het herzien van de verrekenprijs en bestekswijzigingen.
De staartkosten bestaan uit indirecte
ofwel vaste kosten (algemene, uitvoeringskosten, eenmalige kosten en
winst & risico). Zij zijn afhankelijk
van de omvang van het gehele werk
en zijn niet toe te kennen aan een
(eenheid) resultaatsverplichting. In
de inschrijvingsstaat worden hiervoor ‘niet-verrekenbare’ bedragen
opgenomen.
De uitvoeringskosten zijn (meestal)
tijdgebonden kosten. Dit kunnen zijn:
kosten voor (hoofd)uitvoerders, bewaking, uitzetters, administrateurs,
praktikanten, transportkosten van
alle bij het werk betrokkenen, aannemersketen, magazijnen en loodsen,
huur, precario en terreinhuur voor
keten, klein gereedschap, EHBO en
andere veiligheidsvoorzieningen; uitzetmaterieel en -materiaal.
De omvang van de uitvoeringskosten
wordt beïnvloed door de grootte en
de duur van het werk. De wijze
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waarop uitvoeringskosten worden
bepaald is verschillend: door berekening (bijvoorbeeld tijdsbesteding uitvoerder) of een percentage over het
subtotaal aan de hand van ervaringsgegevens. Ook is er geen vaste relatie
tussen de uitvoeringskosten en productieomvang (een geringe productie en een omvangrijke productie
kunnen gelijke uitvoeringskosten
vergen).
De uitvoeringskosten krijgen een
aparte vermelding in de ontleding
van de aannemingssom. Artikel
01.01.03 lid 03 Standaard 20001 maakt
duidelijk dat de uitvoeringskosten
buiten het subtotaal, en dus los van
de productie moeten worden opgenomen. Evenals de overige staartkosten
zijn ook de uitvoeringskosten niet
verrekenbaar. Gezien de aard van de
uitvoeringskosten kunnen deze fluctueren. Betekent dit dat deze dan
nooit verrekend worden?

1 Waar in dit RAWeetje sprake
is van de Standaard 2000 kan
hiervoor worden gelezen
Standaard 2005.
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Het antwoord op deze vraag begint in
artikel 01.06.01 van de Standaard
2000 waar staat: “Op de post ‘uitvoeringskosten’ zoals deze in de ontleding
van de aannemingssom is opgenomen,
zal geen verrekening plaatsvinden”. In
lid 01 en 02 wordt echter een voorbehoud gemaakt voor die situatie
waarin een verrekenprijs wordt herzien in het kader van §39 lid 2 U.A.V.
1989. Uit deze leden valt dus op te
maken dat verrekening op de uitvoeringskosten kan plaatsvinden binnen een herziening van de verrekenprijs.

2 De laatste zin moet luiden:
Voorwaarde is, dat de
bestekswijzigingen aantoonbaar leiden tot verandering
van uitvoeringskosten.

Over veranderingen in uitvoeringskosten als gevolg van bestekswijzigingen is niets geregeld in de Standaard
2000. Dergelijke veranderingen zullen
dus in het kader van §36 U.A.V. 1989
moeten worden overeengekomen tussen opdrachtgever en aannemer. Uitgangspunt daarbij is dat ze in redelijkheid en billijkheid moeten worden
overeengekomen. Voorwaarde is dat
die veranderingen in uitvoeringskosten aantoonbaar zijn2.

Het werk kan een andere uitvoeringsinspanning met zich meebrengen
dan aanvankelijk bij de inschrijving
was voorzien, maar deze fluctuaties
zullen niet op de post uitvoeringskosten worden verrekend. Het risico
voor veranderingen in de uitvoeringsinspanning binnen de uitvoering van het bestek ligt bij de aannemer. Indien er echter in het kader
van de afwijkingen van verrekenbare
hoeveelheden een gewijzigde prijs
overeengekomen moet worden, staat
het de partijen conform artikel
01.06.01 vrij om uitvoeringskosten in
de gewijzigde verrekenprijs mee te
nemen. Wanneer beide partijen van
mening zijn dat het bovenstaande
het geval is, moeten zij in overleg
vaststellen welk deel van de uitvoeringskosten tegen welke prijs in de
herziening wordt meegenomen.
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