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Winst, risico en algemene kosten

tage is kan gediscussieerd worden. In een 
vonnis van de Raad van Arbitrage in 
bouwgeschillen d.d. 12 oktober 2015; 
geschilnummer 35.247 werd in rechtsoverwe-
ging 35 het volgende overwogen. De arbiter 
oordeelde dat een percentage van 15 procent 
aannemersvergoeding binnen de gww-sector 
niet als onredelijk overkomt.
In de uitspraak d.d. 16 februari 2018 van 
hetzelfde instituut (geschilnummer 35.734) 
werd in rechtsoverweging 61 gesteld dat in 
een geval van een UAV-GC contract een 
percentage tussen de 15 en 20 procent 
gebruikelijk is. In dat geval had de aannemer 
met 25 procent staartkosten ingeschreven, 
waarvan arbiters stelden dat dit hoge 
percentage suggereert dat aanneemster bij 
de berekening van haar aanneemsom 
nadrukkelijk rekening heeft gehouden met 
mogelijke risico’s in de ontwerp en uitvoe-
ringssfeer. De stelling van opdrachtgever dat 
aanneemster een bij UAV-GC-contracten 
ongebruikelijk percentage aan staartkosten 
zou hebben gehanteerd, werd niet door 
arbiters onderschreven; zie rechtsoverweging 
114.

Fixeren
Ook kan het voorkomen dat de opslag op 
voorhand in de overeenkomst wordt 
gefixeerd op een maximum percentage. Deze 
constructie lijkt in strijd te zijn met Voor-
schrift 3.9.C Gids Proportionaliteit, omdat het 
immers een afwijking impliceert van het 
stelsel van de GC waarbij juist wordt gewerkt 
op basis van wilsovereenstemming. 
Daarnaast kan dat gefixeerde percentage in 
strijd komen met Voorschrift 3.9.A GP 
doordat bij een wijziging meer handlingskos-

ten worden gemaakt (indirecte kosten) dan 
door het opslagpercentage wordt gedekt.
Eventuele bezwaren dienen uitdrukkelijk 
tijdens de Nota van Inlichtingen te worden 
gecommuniceerd, eventueel gevolgd door een 
klacht bij de Cie. van Aanbestedingsexperts. 
Indien het door de aanbesteder voorgestelde 
WRAK-percentage knellend is, dient dat te 
worden aangegeven middels bijvoorbeeld 
verwijzing naar de kengetallen uit de sector, 
bijvoorbeeld gepubliceerd door het Econo-
misch Instituut voor de Bouw.
In het vonnis van de Rechtbank Gelderland 
d.d. 25 augustus 2021; ECLI:NL: RBGEL: 
2021:6300 was het opslagpercentage 
gefixeerd op 10 procent. De rechtbank stelde 
in rechtsoverweging 4.10 uitdrukkelijk dat 
indien opdrachtnemer het niet met dat 
percentage eens was, zij daarmee niet zonder 
meer akkoord had moeten gaan, met de 
gedachte dat opdrachtnemer dan tijdens de 
uitvoering van het werk nog wel met het 
waterschap kon onderhandelen. Dat geldt 
temeer nu het wijzigen van voorwaarden na 
het sluiten van de overeenkomst in het kader 
van het aanbestedingsrecht in beginsel niet is 
toegestaan. Inschrijver had bezwaren tegen 
het percentage moeten melden, danwel zijn 
inschrijving daarop moeten afstemmen.
Ook het feit dat er 275 VTW’s (Voorstel tot 
Wijziging) waren kon de opdrachtnemer niet 
baten. Een VTW is in beginsel niet onvoorzien, 
maar inherent aan de realisatie en de 
uitvoering van het werk. Een beroep op 
paragraaf 44 GC (dat steunt op artikel 6:258 
BW) werd afgewezen; zie rechtsoverweging 
4.4 en 4.5.
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Staartkosten dienen in een GC te worden 
overeengekomen

Een aannemersvergoeding tussen de 15 
en 20 procent is gebruikelijk

Het kan voorkomen dat de opslag op 
voorhand wordt gefixeerd

Bij een gefixeerd percentage moet desge-
wenst in de Nota worden geklaagd

De UAV-GC 2005 kennen niet 
de figuur van meer- en min-
derwerk. Er zijn slechts 
wijzigingen, onderverdeeld 
in de zogenoemde opdracht-
geverswijziging (paragraaf 
14 GC) en de opdrachtne-
merswijziging (paragraaf 15 
GC).

Bij een wijziging OG hebben partijen de 
procedure te volgen van de prijsaanbieding. 
Het schriftelijke aanbod van de opdrachtnemer 
(paragraaf 45 lid 2 GC) dient dan door de 
opdrachtgever schriftelijk te worden aanvaard 
(paragraaf 45 lid 4 GC).
De prijsaanbieding is gestoeld op het saldo, 
gevormd door alle indirecte kosten en directe 
kosten bij elkaar op te tellen. Dat bedrag mag 
door de opdrachtnemer worden opgeplust met 
een redelijke opslag voor winst, risico en 
algemene kosten, hier nader afgekort als 
WRAK. Dat bedrag wordt eventueel vermin-
derd met het bedrag waarmee de in de 
basisovereenkomst vastgelegde prijs kan 
worden verlaagd als gevolg van de uitvoering 
van de wijziging.

Percentages
Om discussies over de hoogte van het 
WRAK-percentage tijdens de realisatie uit te 
sluiten, kunnen partijen er voor kiezen bij de 
kick-off van het werk, dat percentage vast te 
stellen. Meestal wordt in de vraagspecificatie, 
onderdeel financieel management, een 
opsomming gegeven van de directe en 
indirecte kosten. Indien dat niet is gebeurd, is 
het raadzaam dat partijen aansluiting zoeken 
bij een objectief kader, bijvoorbeeld de SSK 
(Standaard Systematiek Kostenramingen).
Over de vraag wat een redelijk opslagpercen-
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