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BDB Bouw(kosten)data
• BDB ( 2020: 74 jaar )
• Onafhankelijk kennisinstituut op gebied van bouw(kosten)data
• Onderzoek- en monitoringsdiensten
• Bouw, installaties en grond-, weg- en waterbouw www.bdb.nl

• Bouw(kosten)data en –ontwikkelingen
• Internationaal – Nationaal
• Generiek – Project specifiek
• Structureel – Conjunctureel
• Verleden – Heden – Toekomst
• Op alle niveaus



BDB Bouw(kosten)data

• Marktpositie

• BDB is een onafhankelijke leverancier van alom gerespecteerde 
kostendata
• BDB borgt deze onafhankelijke positie naar alle partijen toe

BDB
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X
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BDB Bouw(kosten)data

• Klanten ( ± 1.500 )
• Opdrachtgevende partijen
• Uitvoerende partijen
• Raadgevende partijen



BDB Bouw(kosten)data

Data

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST



BDB Bouw(kosten)data

Data

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST

structurele kostenontwikkeling

autonome prijsverandering 

van productiekosten

(bij onveranderde vraag)



BDB Bouw(kosten)data

Data

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST

conjuncturele kostenontwikkeling

verschuiving van vraag

(bij onveranderde aanbod)

= marktwerking



BDB Bouw(kosten)data

• Data

ALLE ABSTRACTIENIVEAU’S



BDB Bouw(kosten)data
• Informatiebronnen

- Cao’s
- Wettelijke premies en

toeslagen
- BDB Loonenquête
- Leveranciersprijzen

BDB Historische data -
Vooraankondigingen -

Grondstoffenmarkt -

- Inschrijfbegrotingen
- BDB Structurele

kostenniveau

BDB Historische data -
Conjunctuurindicators -



Indexen in contracten
• Overeenkomsten en prijswijzigingen
• Koop (BW 6:258)

• In beginsel: Nee, tenzij index / voorwaarde

• Aanneming (BW 7:753)
• In beginsel: Ja, tenzij uitgesloten (= enkel: niet voorziene, exorbitante 

prijswijzigingen)

• Woningborg (AV Artikel 8)
• Prijsverhoging uitgesloten, tenzij hier vooraf afspraken zijn gemaakt?



Indexen in contracten

• Verrekenen of afkopen
• Breed scala aan mogelijkheden en oplossingen

• Cruciale aspecten
• Gestanddoeningstermijn van aanbieding
• Keuze en tenaamstelling van indexreeks
• Verrekeningswijze
• Start- en einddatum
• Te verrekenen componenten

…DE BDB IN
DEX…



Indexen in contracten
• Verrekenen of afkopen
• Breed scala aan mogelijkheden en 

oplossingen

• Cruciale aspecten
• Gestanddoeningstermijn van aanbieding
• Keuze en tenaamstelling van indexreeks
• Verrekeningswijze
• Start- en einddatum
• Te verrekenen componenten

• Deskundig advies
• BDB Telefoonservice: 088 - 426 16 00

www.bdb.nl/indexcijfers



Financiële impact indexkeuze
• Verrekening van loon- en prijswijzigingen
• Vanaf peildatum tot start bouw
• Tijdens bouwproces

• Project specifieke indexen
• Doet recht aan project specifieke kenmerken
• Vorm, bouwmethode en materialisatie
• Explosief stijgende en dalende prijswijzigingen

• Doet recht aan beide partijen
• Opdrachtgever betaalt niet te veel
• Opdrachtnemer krijgt niet te weinig



Financiële impact indexkeuze
• Enkele voorbeelden

Den Haag Den Haag Amsterdam

GI = 15,1%
PI = 13,9%

Δ 1,3%  »  ± € 3 miljoen

GI = 9,2%
PI = 6,8%

Δ 2,4%  »  ± € 3 miljoen

GI = 9,2%
PI = 9,7%

Δ 0,5%  »  ± € ¼ miljoen

Schiphol

PI = 0,9%
GI = 3,6%

Δ 2,5%  »  ± € 1 miljoen



Financiële impact indexkeuze
• Enkele voorbeelden

Beverwijk Amsterdam

PI = + 3,3%
GI = ‒ 1,7% // MU ‒ 0,6%

Δ 3,9%  »  ± € ¾ miljoen

PI = 3,2%
GI = 4,2%

Δ 1,0%  »  ± € 3 miljoen

Lonen
- CAO Bouw

Materialen
- 12. Grondwerk
- 21. Betonwerk
- 22. Metselwerk
- 24 Ruwbouwtimmerwerk
- 25 Metaalconstructiewerk
- 53 Santiar
- 60 Verwarmingsinstallaties
- 70 Elektrotechnische installaties

Stabu hoofdstukken

Structurele kostenontwikkelingen (Jaargemiddelde 2005 - 2015)

BDB Risico Indicatie Model



Financiële aanbestedingsrisico’s
• Sterk aantrekkende 

vastgoedmarkt 
+ beschikbare bouwcapaciteit 
• Financiële aanbestedingsrisico’s

• Proactief inspelen
• Inzicht in investerings- en 

bouwkosten
• BDB Benchmark
• (prijspeil x)
• BDB Projectindexering
• (verleden, heden en toekomst)

• Inzicht in aanbestedingsrisico
• BDB Projectindicator 
• (prijspeil x)



Financiële aanbestedings- en 
inkooprisico’s
• Sterk aantrekkende vastgoedmarkt + beschikbare bouwcapaciteit 
• Financiële aanbestedingsrisico’s

• Proactief inspelen
• Inzicht in investerings- en bouwkosten

• BDB Benchmark
• (prijspeil x)

• BDB Projectindexering
• (verleden, heden en toekomst)

• Inzicht in aanbestedingsrisico
• BDB Projectindicator 
• (prijspeil x)

BDB Projectindicator

BDB Projectindexering



Financiële aanbestedings- en 
inkooprisico’s
• Sterk aantrekkende vastgoedmarkt + beschikbare bouwcapaciteit 
• Financiële aanbestedingsrisico’s
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Financiële aanbestedings- en inkooprisico’s

• Wijzigingen in wet- en regelgeving
• Bouwbesluit (2003 – 2017)
• Besluit Bouwwerken Leefomgeving (2018)
• Gasloos bouwen (2018)
• Stikstofdepositie reduceren (2020)
• Bijna-energieneutraal bouwen (2021)
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Financiële aanbestedings- en inkooprisico’s
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Financiële prognoses en trends



Financiële prognoses en trends



Financiële prognoses en trends

COVID-19



Financiële prognoses en trends

COVID-19



Financiële prognoses en trends
• Bedrijfspecifieke benchmarks

- Internationale indexreeksen
- Internationale omrekenfactoren

- Webbased klantspecifiek
bouwkostenmodel



Financiële prognoses en trends

• Bedrijfsspecifieke 
afhankelijkheden 
toeleveranciers
• Arbeidskrachten, materialen 

en materieel
• Halffabricaten en grondstoffen



Kostenverhogende omstandigheden

Kostenverhogende omstandigheden; en dan?

Contractsvrijheid versus ingrijpen in contract

A. Contract
• Risico-verdeling in contract? 

• Indexering of afkoop risico staat beroep op paragraaf 47 UAV 2012 of artikel 
6:258 BW niet in de weg



Kostenverhogende omstandigheden

B. Grondslagen

• Kostenverhogende omstandigheden: paragraaf 47 UAV 2012

• Kostenverhogende omstandigheden: artikel 7:753 BW

• Onvoorziene omstandigheden: artikel 6:258 BW / paragraaf 44 UAV-GC



Kostenverhogende omstandigheden

Paragraaf 47 UAV 2012

• Gebaseerd op artikel 6:258 BW, maar verbijzondering voor aanneming van 
werk
• Recht op bijbetaling, buitengerechtelijk 
• Voorwaarden:

• (i) geen rekening mee hoeven houden bij sluiten contract
• (ii) niet aan aannemer worden toegerekend (bijzondere voorschriften)
• (iii) kosten van het werk aanzienlijk verhogen



Kostenverhogende omstandigheden

Wat zijn aanzienlijke kosten? 

• Kosten moeten ‘normale’ ondernemersrisico te boven gaan

• Stijging staalprijzen + financiële crisis 2008 in beginsel ondernemersrisico, 
geen onvoorziene omstandigheden, tenzij….

Paragraaf 44 lid 1 sub c UAV-GC => sluit aan bij tekst artikel 6:258 BW, niet bij artikel 
7:753 of paragraaf 47 UAV 2012; geen aanzienlijke kosten



Kostenverhogende omstandigheden

In rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zijn aantal vuistregels 
ontwikkeld:
• Aan aanzienlijkheidsmaatstaven; concretiseren aan de hand van alle 

omstandigheden:
• stijging van 2 tot 5 % van de aanneemsom; en 
• stijging van 7 tot 10 % van het materiaal in kwestie

• Vaste norm van 5% van de aanneemsom

NB. procentuele stijging aanneemsom: claim onderaannemer wel en 
hoofdaannemer niet 



Kostenverhogende omstandigheden

Kostenverhogende omstandigheden; artikel 7:753 BW
• Rechter past prijs aan
• Voorwaarden:

(i) kostenverhogende omstandigheden na sluiten contract
(ii) die niet aan aannemer kunnen worden toegerekend
(iii) aannemer bij bepalen van de prijs geen rekening had behoeven te 
houden met omstandigheid

• T.o.v. paragraaf 47 UAV 2012 ‘aanzienlijke verhoging van het werk’ geen 
voorwaarde. Uit Parl. Gesch. => wel in overwegingen meenemen 



Kostenverhogende omstandigheden
Onvoorziene omstandigheden: artikel 6:258 BW 

• Aanpassing of ontbinding contract door rechter
• Dwingend recht, doch terughoudende maatstaf 
• Voorwaarden: 

(i) Onvoorziene (toekomstige) omstandigheid, niet in contract 
verdisconteerd
(ii) Niet toe te rekenen aan partij die zich erop beroept
(iii) Ongewijzigde instandhouding onaanvaardbaar



Corona onvoorziene omstandigheid?

Corona = onvoorziene omstandigheid?

• Toetsen aan voorwaarden voor onvoorziene omstandigheden 

• Is nakoming (tijdelijk) onmogelijk door overheidsmaatregelen? Of zijn 
zelf vrijwillige maatregelen getroffen?

• Waarschuwingsplicht en schadebeperkingsplicht



Corona onvoorziene omstandigheid?
Schade/nadeelverdeling? Diverse gezichtspunten:

• Schade 50/50 verdelen

• 130%- richtlijn: prijs/waardestijging > 130% dan meerdere vergoeden

• Aanzienlijkheidsmaatstaven 2 tot 5 % van de aanneemsom / 7 tot 10 % van 
het materiaal OF vast norm van 5% 

• Recente uitspraak Voorzieningenrechter Assen van 27 mei 2020: eerste 
uitspraak huurrecht en Corona: bij verplichte sluiting => verdelen huurprijs 
2/3 huurder en 1/3 verhuurder 



Corona onvoorziene omstandigheid?

Nieuwe contracten: Corona geen onvoorziene omstandigheid

=> Corona clausules 



Zijn er nog vragen?
Stel ze aan Babette of Ted!

mr. Babette Broekman
Advocaat
b.broekman@vastgoed-advocaten.nl
040 - 21 20 400

Ted Peek MSC MRICS
Senior Consultant
info@bdb.nl
088 - 42 61 600

http://vastgoed-advocaten.nl
http://bdb.nl

