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Offertekosten doorberekenen
ln de tenderfase calculeert
de inschrijver het werk
waarbij de inschrijfsom bij
gunning de aanneemsom
wordt. ldealiter vinden er
geen wijzigingen plaats en
kan het werk binnen het
budget en de contractuele
planning worden opgele-
verd. Wie betaalt de kosten
voor het maken van een
offerte bij een wijziging?

Het is namelijk aan de orde van de dag dat de

opdrachtgever nog wensen heeft die niet in de

technische uitvraag vermeld stonden en dus

ook niet waren afgeprijsd. Hiertoe kan de

opdrachtgever besluiten een wijziging op te
dragen. Die wijzigingsprocedure is voor het
GC-contract beschreven in Land + Water
1 0-201 9,

Als sluitstuk van die publicatie wordt nu

stilgestaan bij het fenomeen van de zoge-

noemde offertekosten.

Afprijzen
Binnen de tradltionele contracten is het
ontwerp op DO-niveau afkomstig van de

opdrachtgever. Hierbij kan worden gedacht

aan de Stabu Standaard 201 9 voor de

b&u-sector en de RAW 201 5 voor de
gww-sector. Beide stelsels zijn gebaseerd op
de UAV 2012.
Als in een dergelijk stelsel de opdrachtgever
een bestekswijziging opdraagt, zal dat leiden

tot een meer- of minderwerk, waarbij partijen
gezamenlijk de prijs van de wiiziging zullen
moeten overeenkomen. ln dit bouworganisa-
tiemodel tuigt de opdrachtgever een relatief
zware organisatie op, waarbij het gebruikelijk
is dat nauwlettend technisch toezicht wordt
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uitgevoerd door een UAV-directie met tal van

dwingende bevoegdheden. De wijziging zelf
wordt meestal binnen de projectorganisatie

van de opdrachtgever voorbereid. De rol van

de uitvoerende partij is die van het feitelijk
afprilzen van de wijziging.
Paragraaf 36 lid 4 UAV 201 2 handelt over de

zogenoemde offertekosten. lndien de directie
een bestekwilziging wil opdragen, wordt de

aannemer verzocht een prijsaanbieding te
doen.0p dat moment zal op verzoek van de

aannemer vantevoren overleg plaatsvinden

over de vraag of en zo ja onder welke
omstandigheden de aannemer aanspraak zal

kunnen maken op een redelijke vergoeding
van de aan het doen van de prijsaanbieding

verbonden kosten.

Omdat de meeste voorbereidende kosten bij
de opdrachtgever liggen wordt relatief weinig
van deze paragraaf gebruik gemaakt. Hoe

anders liggen de zaken bij een geintegreerd
contract op basis van de GC 2005!
Daar waar binnen de UAV 201 2 over de

toekenning van de offertekosten moet worden
onderhandeld, geeft de UAV-GC 2005 een
opdrachtnemer in g 45 lid 3 standaard het
recht offertekosten in rekening te brengen. Dit
laatste ongeacht de vraag of partijen het eens

worden over de prijsaanbieding.

Proceskosten
Anders dan bij een traditioneel contract, ligt de
'zwaarste organisatie' nu bij opdrachtnemer.

Niet alleen moet de wijziging zelf, vaak

bestaande uit andere eisen worden gecheckt

op conformiteit, ook het relatief zware
procesdeel van Vraagspecificatie ll mag niet uit
het oog worden verloren. Vanuit die processen

zal immers een impactanalyse moeten worden
gemaakt welke invloed de wijziging heeft op

bijvoorbeeld stakeholders, nevenaannemers. ln

het kader van omgevingsmanagement moet
wellicht contact worden gezocht met
bevoegde gezagen. Kwaliteitsplannen moeten
actueel worden gehouden en nieuwe risico's

moeten worden gealloceerd. Vanuit de

IPM-rollen moet gedacht worden aan

ondersteuning van de omgevingsmanager; de

technisch manager, projectleider en contract-
manager.

Het vorenstaande impliceert dat bij een

wijziging binnen een GC-contract de opdracht-
nemer aanzienlijk meer indirecte kosten zal

moeten maken dan in een traditioneel
contract. Het is dan ook om deze reden dat
een opdrachtnemer bij een wijziging op basis

van 5 45 lid 2 GC recht heeft op het saldo van

de (directe kosten + indirecte kosten) alsmede

een redelijke opslag voor algemene kosten,

winst en risico, verband houdende met de

uitvoering van de wijziging, verminderd met
het bedrag waarmee de in de Basisovereen-

komst vastgelegde prijs kan worden verlaagd
als gevolg van de uitvoering van de wijziging.
Daar waar discussie zou ontstaan over de

kostensoorten behorende bij de indirecte
kosten kunnen partijen aansluiting zoeken bij
de SSK 20'l 0, waarin in Bijlage lll een overzicht
van de indirecte kosten is opgenomen.
ln een uitspraak van de Raad van Arbitrage
d.d. 12 oktober 2015; geschilnummer 35.247,

werd bepaald dat v.w.b. de directe kosten de

opdrachtnemer niet gebonden is aan de door
haar gehanteerde prijzen in de inschrijfstaat.

Pieter de Vries is consultant bij Kpieto!.
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