
 

 

 

Prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne 

Inleiding  

Mogelijk wordt u als producent, leverancier, opdrachtnemer of opdrachtgever geconfronteerd met 

aanzienlijke prijsstijgingen als gevolg van de inval van Rusland in de Oekraïne. Hoe kunt u daar dan het 

beste mee omgaan? In dit document beantwoorden wij die vraag voor u aan de hand van de volgende 

thema’s: 

I. Waarschuwingsplicht 

II. Vaste prijs overeengekomen 

III. Geen vaste prijs overeengekomen 

IV. Huidige situatie in Oekraïne 

V. Toekomstige overeenkomsten 

VI. Back-to-back contracteren  

De problematiek van prijsstijgingen in de supply chain speelt uiteraard niet alleen in de bouw, maar 

ook in andere sectoren. Onderstaande uitgangspunten en tips kunnen ook als uitgangspunt voor 

andere sectoren dienen. Wij richten ons voor nu bij het bespreken van de thema’s met name op de in 

de bouwsector veel toegepaste regimes en regelingen.  

Daarmee wordt bedoeld of de overeenkomst is onderworpen aan het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), 

de UAV 2012, de UAV-GC 2005, de AVA 2013, de Standaard RAW Bepalingen 2020 of een andere 

regeling. De verschillende regimes komen op hoofdlijnen overeen, maar kennen onderlinge 

verschillen. Deze worden hierna besproken.  

Tot slot benadrukken wij dat ten alle tijd het belangrijk is om in gesprek te gaan (en te blijven) met uw 

contractpartij(en). De onverwachte prijsstijgingen zijn voor alle betrokken partijen vervelend. Ze raken 

immers de gehele supply chain. In onze optiek moeten de financiële gevolgen naar redelijkheid tussen 

partijen worden verdeeld. Daarbij komt dat een redelijke oplossing waarbij rekening is gehouden met 

de positie en belangen van beide partijen, de (toekomstige) relatie tussen partijen bevorderd. 

I. Waarschuwingsplicht  

Ongeacht of partijafspraken zijn gemaakt en welk regime van toepassing is, hebben alle situaties één 

belangrijk aspect met elkaar gemeen: direct melden (!). De achterliggende gedachte daarvan is dat de 

opdrachtgever de keuze heeft om de overeenkomst op te zeggen, dan wel de opdrachtgever de 

mogelijkheid is geboden om maatregelen te treffen om de gevolgen van een prijsverhoging te 

beperken. 

In dat verband is het belangrijk dat deze melding tijdig (zo spoedig mogelijk) geschied. Waarschuw je 

niet tijdig, dan komen de kostenverhogende omstandigheden in beginsel voor rekening en risico van 

de opdrachtnemer. Daar komt bij dat de opdrachtnemer de opdrachtgever dient te waarschuwen. In 

een geval van een overeenkomst van aanneming van werk waarbij een directie is aangewezen, is het 

waarschuwen van enkel de directie meestal onvoldoende.  

Vervolgens is de vraag hoe die waarschuwing moet worden gegeven. Bij toepasselijkheid van de UAV 

2012, de AVA 2013 of de UAV-GC 2005 geldt de eis dat de waarschuwing schriftelijk moet worden 

gedaan. Op grond van het BW is dit niet vereist. Ons advies: waarschuw altijd schriftelijk! Dat is vanuit 

bewijsrechtelijk perspectief zeer verstandig. Als opdrachtnemer dien je namelijk aan te tonen dat 

aanspraak bestaat op vergoeding van de kostenverhogende omstandigheden. Mondelinge afspraken  



 

 

 

zijn nu eenmaal lastig te bewijzen. Uiteraard kan het met het oog op een bestaande relatie verstandig 

zijn om deze schriftelijke waarschuwing vooraf te laten gaan door een mondelinge mededeling.  

Verder dient de waarschuwing voldoende concreet te zijn. Dit houdt in dat de opdrachtnemer een reëel 

inzicht dient te geven in de concreet te verwachten meerkosten. Voor zover mogelijk dient de 

opdrachtnemer de (te verwachten) prijsstijging te concretiseren en inzichtelijk te maken. 

 

II. Vaste prijs overeengekomen  

Het gebeurt regelmatig dat partijen een vaste prijs overeenkomen. Dat betekent echter niet dat 

onvoorziene prijsstijgingen niet kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Sterker nog, 

zowel het BW als de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 kennen in beginsel een bepaling die regelt dat 

onvoorziene prijsstijgingen kunnen worden doorberekend. Het is evenwel mogelijk om deze 

bepalingen contractueel uit te sluiten.  

Overeenkomsten BW, UAV 2012, UAV-GC 2005 en AVA 2013 

Voor de genoemde regimes geldt dat extreme prijsstijgingen kunnen worden aangemerkt als 

kostenverhogende omstandigheden. Voor doorberekening daarvan is vereist dat deze prijsstijgingen 

zijn ontstaan of aan het licht zijn gekomen na het sluiten van de overeenkomst. Met andere woorden, 

de prijsstijging moest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst onvoorzien zijn. Het is derhalve 

van belang of op dat moment (concrete) aanwijzingen bestonden, waardoor de opdrachtnemer 

rekening moest houden met een prijsstijging in de mate waarin deze zich heeft voorgedaan. Dat 

omstandigheden – zoals een enorme prijsstijging van materiaal – zich in het verleden reeds een keer 

hebben voorgedaan rechtvaardigt niet de conclusie dat deze prijsstijging voorzienbaar was. Voorts 

mag niet aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen dat de prijsstijgingen na het sluiten van de 

overeenkomst zijn ontstaan of aan het licht zijn gekomen. Dat wordt beoordeeld aan de hand van de 

omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de overeenkomst.  

Naast het bovenstaande geldt dat opdrachtgevers de mogelijkheid moeten hebben om de 

overeenkomst te beperken of te beëindigen wanneer dergelijke prijsstijgingen zich voordoen. De wijze 

van beëindiging en afwikkeling verschilt per regime.  

Hieronder worden de bijzonderheden/extra vereisten van de meest gebruikte regimes afzonderlijk 

besproken.  

1) Artikel 7:753 BW  

Als in de overeenkomst of de algemene voorwaarden niets is geregeld, dan is in het beginsel het BW 

van toepassing. Artikel 7:753 BW regelt de mogelijkheid tot doorberekening van de kostenverhogende 

omstandigheden. Let wel, het is mogelijk om deze bepaling uit te sluiten. Dit dient te gebeuren door 

duidelijke bewoordingen in de overeenkomst. Anders ten opzichte van de andere regimes vereist het 

BW tussenkomst van de rechter, arbiter of een bindend adviseur. Opdrachtnemer kan niet eenzijdig 

buiten rechte een prijsstijging doorberekenen aan de opdrachtgever. Daarnaast geldt dat de 

opdrachtgever naar aanleiding van een prijsstijging de overeenkomst kan beëindigen. In dat geval vindt 

de financiële afwikkeling plaats conform de regeling voor opzegging (art. 7:764 BW). Dit houdt in dat 

de opdrachtgever de gehele prijs dient te betalen verminderd met de door de opdrachtnemer 

bespaarde kosten. 



 

 

 

Voor de beoordeling of en in hoeverre een prijsstijging kan worden doorberekend, kunnen veel 

factoren een rol spelen. De aanzienlijkheid van de prijsstijging is daarbij één van de factoren. Denkbaar 

is dat een deel van de prijsstijging als ‘ondernemersrisico’ voor rekening van de aannemer moet 

blijven.   

2) Paragraaf 47 UAV 2012  

De UAV 2012 kent één opmerkelijk verschil ten opzichte van de andere regimes, namelijk het 

aanzienlijkheidsvereiste. Op grond van par. 47 UAV 2012 kan alleen een aanzienlijke prijsstijging in 

aanmerking komen voor doorberekening aan de opdrachtgever. Het aanzienlijkheidsvereiste omvat 

twee onderdelen: 

1) Aanzienlijke prijsstijging grondstof/materiaal  

Er moet sprake zijn van een aanzienlijke prijsstijging van de betreffende grondstof of het 

materiaal. Daarbij moet tevens worden bepaald wat het ondernemersrisico van de 

(onder)aannemer is. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval, maar als vuistregel 

wordt 20% gehanteerd. Concreet betekent dit dat een prijsstijging van 20 procent van de 

kosten voor de betreffende grondstof of het materiaal, voor rekening van de (onder)aannemer 

blijft. Alleen het surplus hiervan (prijsverhoging minus het ondernemersrisico) kan een 

kostenverhogende omstandigheid opleveren.  

 

2) Aanzienlijke prijsstijging ten opzichte van de aanneemsom  

Vervolgens moet worden bepaald of het surplus (prijsverhoging minus het ondernemersrisico), 

leidt tot een aanzienlijke verhoging van de aanneemsom. Als vuistregel wordt aangenomen 

dat sprake moet zijn van een verhoging van 5% ten opzichte van de gehele aanneemsom. Let 

wel, het betreft hier een vuistregel die naar vorenkomt in de rechtspraak van de Raad van 

Arbitrage, maar het betreft zeker geen keiharde drempel. Omstandigheden van het geval 

kunnen een ander percentage rechtvaardigen, bijvoorbeeld wanneer zich elders in het werk 

kostendalingen hebben voorgedaan of de uiteindelijke winstgevendheid van het gehele 

project lager is dan 5 %. Aangezien in de bouw vaak winstmarges kleiner dan 5% worden 

gehanteerd, kan een lager percentage redelijk zijn.   

 

In de praktijk bestaat discussie over de vraag of de kostenverhoging (minus het ondernemersrisico van 

ca. 20 %) volledig voor vergoeding in aanmerking komt of alleen het deel boven de 5 %. In een enkele 

uitspraak van de Raad van Arbitrage is geoordeeld dat enkel het bedrag boven de 5 % voor vergoeding 

in aanmerking komt, maar het tegendeel is ook goed verdedigbaar.  

Verder geldt bij toepassing van de UAV 2012 dat na de schriftelijke waarschuwing partijen in overleg 

treden over de vraag of kostenverhogende omstandigheden zich voordoen en de vergoeding daarvan. 

Ook bij toepassing van de UAV 2012 geldt dat de mogelijkheid bestaat om het werk te beperken, te 

vereenvoudigen of te beëindigen vanwege de prijsstijgingen. De financiële afwikkeling vindt dan plaats 

naar redelijkheid en billijkheid. 

3) UAV-GC 2005  

Ten aanzien van de UAV-GC 2005 geldt dat sprake lijkt te zijn van een strengere maatstaf dan de 

maatstaf die wordt gehanteerd op grond van het BW, de UAV 2012 of de AVA 2013. Het moet gaan 

om een prijsstijging die kan worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid waarmee geen 

rekening is en ook niet hoefde te worden gehouden bij het aangaan van de overeenkomst. Daar komt  



 

 

 

bij dat die prijsstijging van dien aard moet zijn dat een ongewijzigd voortbestaan van de overeenkomst 

in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Vooral dat laatste aspect lijkt tot een strenge maatstaf te 

leiden.  

4) AVA 2013  

De regeling van de AVA 2013 met betrekking tot kostenverhogende omstandigheden/prijsstijgingen 

komt inhoudelijk (grotendeels) overeen met die van de UAV 2012. Zij het dat voor de toepassing van 

artikel 5 AVA 2013 geen aanzienlijke prijsstijging is vereist. Ook ‘kleinere’ prijsstijgingen komen onder 

deze regeling voor vergoeding in aanmerking.  

5) Vangnetbepaling 

In het geval bovenstaande artikelen contractueel zijn uitgesloten betekent dit niet dat het 

doorberekenen van prijsstijgingen per definitie niet meer mogelijk is. In die gevallen kan terug worden 

gevallen op overige bepalingen uit het BW, te weten: artikel 6:248 BW (de redelijkheid en billijkheid) 

en artikel 6:258 BW (onvoorziene omstandigheden). Deze toetsingsmaatstaf is strenger dan de 

maatstaf van artikel 7:753 BW, par. 47 UAV 2012 en artikel 5 AVA 2013. De artikelen 6:258 en 6:248 

BW zijn van dwingend recht. Dit betekent dat zij contractueel niet kunnen worden uitgesloten.  

Voorts zijn de artikel 6:258 en 6:248 BW niet specifiek opgesteld voor overeenkomsten van aanneming 

van werk, maar dit betreffen juist algemene artikelen. Deze artikelen kunnen dus ook in andere 

sectoren als vangnet worden gebruikt.  

 

III. Geen vaste prijs afgesproken  

Naast overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt overeengekomen bestaan er natuurlijk ook 

overeenkomsten waarin juist geen vaste prijs is overeengekomen. Bijvoorbeeld wanneer een risico- of 

indexeringsregeling is afgesproken. 

1) Risicoregeling  

Diverse regimes kennen in beginsel een risicoregeling, zoals de UAV-GC 2005 en het RAW-bestek. 

Verder kan de risicoregeling contractueel overeengekomen worden. De risicoregeling heeft als doel 

om de risico’s te beperken. Met een risicoregeling wordt niet het hele risico weg gecontracteerd. 

Daarbij ziet de risicoregeling alleen op de aspecten die worden geregeld in de risicoregeling. Is 

brandstof onderwerp van de risicoregeling, maar staal bijvoorbeeld niet? Dan kunnen prijsstijgingen 

van staal niet worden verrekend op grond van de risicoregeling, maar mogelijk wel op grond van 

kostenverhogende omstandigheden. De inhoud van de risicoregeling is dus cruciaal om vast te stellen 

welke prijsstijgingen voor rekening en risico van de opdrachtgever komen. Om recht te doen aan de 

belangen van beide partijen houdt de risicoregeling ook rekening met prijsverlagingen/kosten 

verlagende omstandigheden. Indien daarvan sprake is, dan wordt het door de opdrachtgever te 

betalen bedrag daarmee verminderd. De risicoregeling werkt dus twee kanten op.  

Let wel, ook de risicoregeling is van regelend recht en kan door partijen worden uitgesloten. In dat 

geval kunnen partijen zich mogelijk wel beroepen op de regeling uit het BW, de UAV 2012, de UAV-GC 

2005 dan wel de AVA 2013 voor kostenverhogende omstandigheden, tenzij deze regelingen ook 

expliciet zijn uitgesloten. Overigens is het wel de vraag of aanbestedende diensten als bedoeld in de 

Aanbestedingswet 2012 zomaar de risicoregeling of bepalingen omtrent kostenverhogende  



 

 

 

omstandigheden kunnen uitsluiten. Inschrijvers kunnen betogen dat dit in strijd is met de voorschriften 

uit de Gids Proportionaliteit.  

2) Indexeringsregeling 

Een andere mogelijkheid is het overeenkomen van een zogenoemde indexeringsregeling. Bij 

toepassing van een indexeringsregeling wordt de overeengekomen prijs periodiek aangepast. Deze 

indexering vindt plaats op grond van indexcijfers van een bepaald bureau, zoals het CBS. Indien wordt 

gekozen voor de toepassing van een indexeringsregeling is het belangrijk dat de indexeringsregeling 

wordt toegepast die het best aansluit op het specifieke product, materiaal of dienst. Door de 

indexeringsregeling van de meest aansluitende productgroep te hanteren, wordt het meeste recht 

gedaan om de juiste indexering te laten plaatsvinden.  

Men moet zich bij de toepassing van een indexeringsregeling wel realiseren dat de indexering geen 

volledige compensatie van de prijsstijgingen dekt. Dat komt doordat de indexering altijd achteraf 

plaatsvindt. Daarnaast kunnen andere producten binnen een bepaalde productgroep een dempend 

effect hebben, indien deze een lagere prijsstijging doormaken.  

Voorts kan een onderscheid worden gemaakt in structurele en conjuncturele indexeringen. De 

structurele indexering vindt plaats op basis van de stijging van lonen en materialen. De conjuncturele 

indexering is gebaseerd op de marktwerking. Vraag en aanbod spelen daarbij een rol. Voor de hoogte 

van de indexering en de aansluiting op de praktijk kan het verschil maken welke indexering van 

toepassing wordt verklaard. Daar komt bij dat het voor langdurige projecten redelijk kan zijn om zowel 

structurele als conjuncturele indexering toe te passen.  

IV. De huidige situatie in Oekraïne  

Indien al het voorgaande wordt toegepast op de prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne, dan 

ontstaat het volgende beeld. Sinds de oorlog in Oekraïne hebben zich enorme prijsstijgingen 

voorgedaan. Bijvoorbeeld de gasprijs die met 70% is gestegen binnen een zeer korte periode. Duidelijk 

is dat dit een kostenverhogende omstandigheid is. Vervolgens dient te worden beoordeeld of deze 

prijsstijging in deze mate onvoorzien was. Het antwoord op die vraag is afhankelijk van het moment 

waarop de overeenkomst is gesloten. Sinds het eerste kwartaal van 2022 circuleren berichten in de 

media over een mogelijke inval door Rusland in Oekraïne. Vanaf dat moment kan het voldoen aan dit 

vereiste discutabel zijn. In onze optiek kan in ieder geval worden aangenomen dat onderhavige 

prijsstijgingen in beginsel onvoorzien zijn voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen in 2021 of 

eerder. Voorts lijkt het niet aannemelijk dat toerekenbaarheid aan de opdrachtnemer aanwezig is. Dit 

kan anders liggen indien u/uw onderneming nauw betrokken bent/is bij Poetin of één van de andere 

personen en/of bedrijven waartegen de EU-sancties heeft genomen. Kortom, de prijsstijgingen als 

gevolg van de oorlog lijken te vallen onder genoemde regelingen.  

V. Toekomstige overeenkomsten  

Bij nog te sluiten overeenkomsten ligt het voor de hand dat niet langer kan worden gesteld dat 

prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne onvoorzienbaar zijn. Daardoor is een succesvol 

beroep op de behandelde artikelen niet mogelijk. Bij het sluiten van nieuwe overeenkomsten is het 

zeer belangrijk dat partijen afspraken maken over de te verwachten prijsstijgingen. De risicoregeling 

en indexeringsregeling zijn daarvan voorbeelden, hoewel de prijsstijgingen daarmee vermoedelijk niet 

volledig worden gecompenseerd.  



 

 

 

Daarnaast kunnen partijen ervoor kiezen om een clausule op te nemen waarin concrete afspraken 

worden gemaakt over hoe om te gaan met prijsstijgingen. Hierbij kan worden gedacht aan 

verschillende varianten, bijvoorbeeld de modelbepaling van Bouwend Nederland.  

Bij onderhandelingen over afspraken over prijsstijgingen moet worden bedacht dat de opdrachtgever 

nog enige invloed kan uitoefenen op de gevolgen van prijsstijgingen, door bijvoorbeeld het werk te 

vereenvoudigen of te beperken. De opdrachtnemer kan hierop geen invloed uitoefenen. Dat laat 

onverlet dat een opdrachtgever in de regel ook geen ‘vrijbrief’ zal willen geven aan een opdrachtnemer 

om prijsstijgingen door te voeren. Een oplossing kan zijn om concrete afspraken te maken over de 

wijze waarop de opdrachtnemer de prijsstijgingen dient aan te tonen.  

Verder is het in onze optiek voor de positie van de opdrachtnemer wijs om alleen vaste prijzen vast te 

leggen voor korte termijnen, nu extreme toekomstige prijsstijgingen op de loer liggen.  

VI. Back-to-back contracteren 

Het is in deze omstandigheden belangrijk dat de prijsafspraken en de regeling omtrent 

kostenverhogende omstandigheden goed worden doorgelegd in de keten. De formulering van de 

clausules en het doorleggen hiervan is aldus van belang. Daarbij moet worden bedacht dat een 

geslaagd beroep op kostenverhogende omstandigheden door een onderaannemer of leverancier, niet 

per definitie betekent dat de hoofdaannemer richting de opdrachtgever een beroep op 

kostenverhogende omstandigheden kan doen. Immers, een verhoging van de staalprijzen zal voor de 

staalleverancier al snel ‘aanzienlijk’ zal zijn, waardoor deze op grond van (bijvoorbeeld) de UAV 2012 

recht heeft op een kostenvergoeding. Deze verhoging hoeft echter in relatie tussen de hoofdaannemer 

en de opdrachtgever niet aanzienlijk te zijn ten opzichte van de gehele aanneemsom. De 

hoofdaannemer valt in dat geval tussen wal en schip. Het ‘back to back’ contracteren volstaat dus niet 

in alle gevallen. Om deze problematiek tegen te gaan, is het van belang om dit risico op voorhand 

inzichtelijk te krijgen en hierover goede afspraken te maken.  


