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§ 35.  Verrekening van meer en minder werk  
 
1. 

 
Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: 
a. ingeval van bestekswijzigingen (§ 36); 
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten (§ 37); 
c. ingeval van afwijkingen van geschatte hoeveelheden (§ 38, tweede lid); 
d. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (§ 39); 
e. in de gevallen waarin verrekening als meer en minder werk in deze U.A.V. of in 
de overeenkomst is voorgeschreven. 
Aanspraken van de aannemer en de opdrachtgever op hetgeen overigens ter zake 
van de overeenkomst verschuldigd is blijven onverlet. 

 
2. 

 
De verrekening van het meer werk geschiedt door bijbetaling, die van het minder 
werk door inhouding op de aannemingssom. De opdrachtgever en de aannemer 
komen overeen op welke wijze - ineens of in gedeelten - en wanneer de 
verrekening geschiedt van het meer en het minder werk of, indien er zowel van 
meer als van minder werk sprake is, van het saldo daarvan. 

 
3. 

 
Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het meer werk niets is 
overeengekomen, geschiedt deze verrekening ineens na de voltooiing van het meer 
werk. 

 
4. 

 
Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het minder werk niets is 
overeengekomen, geschiedt deze verrekening, met inachtneming van het bepaalde 
in § 40, zevende lid, ineens bij de eindafrekening van het werk. 

 
5. 

 
Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt, dat het totaal van het reeds 
verrekende en het nog te verrekenen minder werk dat van het reeds verrekende en 
het nog te verrekenen meer werk overtreft, heeft de aannemer recht op een 
bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen. Het in dit lid bepaalde 
lijdt uitzondering, voor zover het minder werk het gevolg is van een verzoek van de 
aannemer om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst is bepaald. 

 
6. 

 
Voor de toepassing van het bepaalde in het vijfde lid wordt onder het werk 
verstaan: 
a. bij aanneming in massa, de werken van de percelen gezamenlijk; 
b. bij meerjarige onderhoudsbestekken de werken van de onderhoudsjaren 
gezamenlijk. 
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§ 36.  Bestekswijzigingen  
 
1. 

 
Onder bestekswijzigingen worden verstaan wijzigingen in het bestek, het werk of 
de voorwaarden van uitvoering van het werk. 

 
2. 

 
De directie is bevoegd voor of tijdens de uitvoering van het werk 
bestekswijzigingen aan te brengen. Indien en voor zover deze bevoegdheid in het 
bestek aan de opdrachtgever is voorbehouden, is voor deze bestekswijzigingen een 
door de opdrachtgever aan de aannemer te verstrekken schriftelijke opdracht 
vereist. 

 
3. 

 
De aannemer zal aan opdrachten tot bestekswijzigingen gevolg geven, ook indien 
daardoor de omvang van het werk wordt vermeerderd of verminderd, mits 
dientengevolge de totalen van de bijbetalingen en inhoudingen elk niet meer 
bedragen dan 15% van de aannemingssom dan wel het saldo van die bijbetalingen 
en inhoudingen niet meer bedraagt dan 10% van de aannemingssom. 

 
4. 

 
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de 
uitvoering van die wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk 
tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. Indien de 
directie overweegt om een bestekswijziging aan te brengen en daartoe de 
aannemer verzoekt een prijsaanbieding te doen, plegen de directie en de aannemer 
op verzoek van de aannemer tevoren overleg omtrent 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. 

 
5. 

 
Bestekswijzigingen zullen de aannemer schriftelijk worden opgedragen. De 
aannemer kan genoegen nemen met een overeenkomstige aantekening in het 
dagboek of weekrapport, welke dan als schriftelijke opdracht zal worden 
aangemerkt. Het gemis van een schriftelijke opdracht of van een aantekening in 
het dagboek of weekrapport laat de aanspraken van de aannemer en van de 
opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. 

 
6. 

 
Ten aanzien van bestekswijzigingen zal op verzoek van de directie of van de 
aannemer een afzonderlijke termijn worden overeengekomen, binnen welke het 
meer werk zal worden voltooid, hetgeen dan in de schriftelijke opdracht wordt 
vermeld. 

 
7. 

 
Bij meerjarige onderhoudsbestekken wordt bij de in het derde lid vermelde totalen 
van bijbetalingen en van inhoudingen elk onderhoudsjaar op zichzelf beschouwd. 

 
8. 

 
De opdrachtgever zal de reeds aangevoerde, de blijkens de vrachtbrief afgezonden 
en de uitsluitend ten behoeve van het werk bestelde bouwstoffen, die tengevolge 
van bestekswijzigingen niet kunnen worden gebruikt, voor zover deze bouwstoffen 
aan de gestelde eisen voldoen, overnemen of deswege een billijke 
schadevergoeding verlenen. 
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§ 37.  Stelposten  
 
1. 

 
Onder stelposten worden verstaan in het bestek als zodanig aangeduide 
geldsbedragen, welke in de aannemingssom zijn begrepen en ten laste waarvan 
nader in het bestek beschreven uitgaven worden gebracht. 

 
2. 

 
Indien de som van de uitgaven, die ten laste van een stelpost worden gedaan, 
hoger of lager blijkt te zijn dan het bedrag van die stelpost, zal de afwijking worden 
verrekend. 

 
3. 

 
Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op de 
aanschaffing van bouwstoffen, wordt gerekend met prijzen, welke zijn 
samengesteld uit: 
a. 
de netto-prijzen op basis van franco levering op of in het vervoermiddel bij het 
werkterrein; 
b. 
een aannemersvergoeding van 10% van de onder a bedoelde netto-prijzen. 

 
4. 

 
In afwijking in zoverre van het derde lid wordt geen afzonderlijke 
aannemersvergoeding ten laste van stelposten gebracht bij: 
a. 
sanitaire artikelen, in de prijs waarvan 10% provisie voor de aannemer en 10% 
provisie voor de loodgieter is begrepen; 
b. 
behang, in de prijs waarvan de gebruikelijke provisie is begrepen. 

 
5. 

 
Kosten van emballage en de terugzending daarvan komen voor rekening van de 
aannemer, behalve voor zover die kosten, door de invulling die aan de stelpost 
wordt gegeven, hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening 
heeft moeten houden. 

 
6. 

 
De kosten van het in het werk brengen van ten laste van stelposten aangeschafte 
bouwstoffen zijn in de aannemingssom begrepen en worden niet afzonderlijk 
verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, 
waarop ook de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend, indien zij 
betrekking hebben op het in het werk brengen van installaties, zoals liften, centrale 
verwarming en dergelijke, of voor zover zij door de invulling die aan de stelpost 
wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening 
heeft moeten houden. 

 
7. 

 
De aanschaffing van bouwstoffen, waarvoor stelposten zijn opgenomen, geschiedt 
door de aannemer volgens nadere opdracht van de directie en, tenzij de directie de 
aannemer daarin vrijlaat, bij leveranciers die daartoe door haar worden 
aangewezen. 

 
8. 

 
Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op de 
verrichting van werkzaamheden, wordt gerekend met prijzen, welke zijn 
samengesteld uit: 
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a. de voor de uitvoering nodige netto-kosten, voor zover deze rechtstreeks op de 
uitvoering betrekking hebben; 
b. een aannemersvergoeding van 10% van de onder a bedoelde netto-kosten. 
De kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting, verzorging en uitvoering 
worden niet afzonderlijk verrekend, maar worden geacht in de aannemingssom te 
zijn begrepen, behalve voor zover die kosten, door de invulling die aan de stelpost 
wordt gegeven, hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening 
heeft moeten houden. 

 
9. 

 
De verrichting van werkzaamheden als bedoeld in het achtste lid geschiedt volgens 
nadere opdracht van de directie door de aannemer of door derden, die daartoe 
door haar worden aangewezen. 

 
10. 

 
Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op het 
doen van betalingen aan derden, wordt gerekend met bedragen, welke zijn 
samengesteld uit: 
a. het bedrag van de aan derden gedane betaling, de omzetbelasting daarin niet 
begrepen; 
b. een aannemersvergoeding van 5% van het onder a bedoelde bedrag. 

 
11. 

 
Betalingen aan derden, waarvoor stelposten zijn opgenomen, geschieden door de 
aannemer volgens nadere opdracht van de directie. 

 
12. 

 
Betalingen aan derden, waarvoor stelposten zijn opgenomen, geschieden door de 
aannemer volgens nadere opdracht van de directie. 
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§ 38.  Hoeveelheden  
 
1. 

 
Onder verrekenbare hoeveelheden worden verstaan de in het bestek als zodanig 
aangeduide hoeveelheden; afwijkingen worden verrekend overeenkomstig het 
bepaalde in § 39. 

 
2. 

 
Onder geschatte hoeveelheden worden verstaan de met de toevoeging 'naar 
schatting', 'ongeveer' of dergelijke aanduidingen in het bestek genoemde 
hoeveelheden. Een afwijking van een geschatte hoeveelheid wordt verrekend 
indien en voor zover er sprake is van een afwijking die meer bedraagt dan 10% 
van die geschatte hoeveelheid, tenzij zulks aanleiding tot onbillijkheid zou geven. 

 
3. 

 
Afwijkingen van andere dan de in het eerste of tweede lid bedoelde hoeveelheden, 
welke door de directie worden verlangd of voorgeschreven, worden beschouwd als 
bestekswijzigingen en verrekend overeenkomstig het bepaalde in § 36. 

 
4. 

 
Indien in het bestek hoeveelheden bouwstoffen zijn vermeld, worden daaronder 
verstaan, voor zover niet anders is bepaald, hoeveelheden in het werk gemeten. 

 
5. 

 
De meting van geleverde of verwerkte bouwstoffen geschiedt door de aannemer 
ten overstaan van de directie en op door haar goed te keuren wijze. 
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§ 39.  Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden  
 
1. 

 
Indien in het bestek verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen en deze blijken te 
hoog of te laag te zijn om het werk overeenkomstig de bepalingen van het bestek 
of de aard van het werk tot stand te brengen, zullen de afwijkingen van deze 
hoeveelheden worden verrekend tegen verrekenprijzen, die daartoe bij de 
totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen. 

 
2. 

 
Indien een verrekenprijs voor afwijkingen van een in het bestek opgenomen 
verrekenbare hoeveelheid te laag of te hoog blijkt te zijn, zal een gewijzigde 
verrekenprijs tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. 
De herziening zal slechts kunnen plaats vinden, indien meer dan 110% of minder 
dan 90% van de in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid is of zal 
worden verwerkt. 

 
3. 

 
Indien overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid een verrekenprijs wordt 
gewijzigd, wordt de afwijking van de in het bestek opgenomen verrekenbare 
hoeveelheid verrekend tegen die gewijzigde verrekenprijs; zodanige wijziging leidt 
echter niet tot wijziging van de aannemingssom. 

 
4. 

 
Indien voor een bepaalde bouwstof of voor een bepaald soort werk meer dan één 
verrekenbare hoeveelheid in het bestek is opgenomen en voor die hoeveelheden 
een zelfde verrekenprijs geldt, wordt voor de toepassing van het bepaalde in het 
tweede en derde lid het totaal van deze hoeveelheden als de in het bestek 
opgenomen verrekenbare hoeveelheid beschouwd. 

 
5. 

 
In de in deze paragraaf bedoelde verrekenprijzen worden geacht begrepen te zijn 
alle rechtstreeks of zijdelings voor de uitvoering nodige kosten en een 
aannemersvergoeding. In de aannemersvergoeding worden de algemene kosten 
van de aannemer en een normale aannemerswinst geacht begrepen te zijn. 
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