
Verstoringen van 
de markt van de 
bouwmaterialen

Welke juridische middelen heeft de aannemer indien deze 
verstoringen van de markt een belangrijke impact hebben op de 
uitvoering van de werken?



INLEIDING

DOELSTELLING VAN DE NOTA

Vandaag zijn meerdere producten onderhevig 
aan verschillende spanningen die zich voordoen 
op de markten, ook op internationaal niveau. 
Verschillende bouwmaterialen, zoals o.m. staal, 
hout, polyurethaanisolatie ontsnappen daar 
niet aan en staan momenteel onder zware 
druk ingevolge een veelvoud van factoren, die 
verband houden met de specifieke markten voor 
verschillende materialen:

- Polyurethaanisolatie: de Covid-crisis heeft 
de hoeveelheden geraffineerde oliën, 
waarvan een bijproduct wordt gebruikt 
bij de productie van polyurethaan, 
gedeeltelijk verminderd;

- Staal: de wereldwijde vraag is groter dan 
verwacht (voornamelijk in China);

- Hout: de vraag naar hout op de 
Amerikaanse markt, waar veel 
Amerikanen zijn begonnen met het 
renoveren van hun houten huizen.

Deze verstoringen, die zich vertalen in 
prijsstijgingen en vertragingen in de bevoorrading, 
wijken af van de gebruikelijke aannemersrisico’s.

Geconfronteerd met de uitdagingen waar 
ondernemers voor staan, is het natuurlijk aan elke 
onderneming om zijn eigen strategie te bepalen. Om 
u hierbij te helpen, wordt in onderstaande praktische 
nota een overzicht gegeven van hoe u als aannemer 
op juridisch vlak kan reageren: 
- zowel in het kader van de contractuele  
 relatie met een private opdrachtgever (B2B  
 en B2C ) als een publieke opdrachtgever  
 (B2PA)  en
- zowel voor lopende als nieuwe contracten.

Waar opportuun voorziet de nota een bijhorende 
modelbrief en/of een modelclausule.
Het voorgaande neemt uiteraard niet weg dat de 
aannemer steeds kan onderzoeken of hij geen 
alternatieve bouwmaterialen kan gebruiken en/of in 
welke mate hij zich toch kan bevoorraden.

Daarom wordt de geplande uitvoering van 
bepaalde werven onvrijwillig bedreigd. Het betreft 
werven waar materialen met sterke prijsstijgingen 
een belangrijk deel van de totale kosten van 
de werken uitmaken evenals deze waar de 
geplande uitvoeringstermijn in gevaar kan komen 
door vertragingen in de bevoorrading van deze 
materialen. 

In die omstandigheden staan ondernemers voor 
een dubbele uitdaging: de impact op lopende 
projecten beheersen en toch aantrekkelijke 
voorwaarden bieden voor nieuwe opdrachten.

De Confederatie Bouw roept daarom alle 
partijen in de keten op - van fabrikant 
naar aannemer tot de klant - om in 
overleg redelijke oplossingen te zoeken 
voor de prijsstijgingen enerzijds en de 
bevoorradingsproblemen anderzijds.



Voorafgaande vragen
Vraag 1: Indien er contractueel een prijsherzieningsformule opgenomen is, weerspiegelt deze de impact van 
de lopende prijsstijgingen?

Het antwoord op deze vraag is complex. 

De impact van dergelijke prijsstijgingen in een algemene index zoals de I-2021-index weerspiegelt zich slechts ten belope 
van het aandeel van de prijsstijgingen in de totale aankoop van materialen. Zo zal een prijsstijging van 20% van een materi-
aal dat 5% van de totale aankopen vertegenwoordigt slechts leiden tot een stijging van 1% van de index.
Het voorgaande betekent concreet dat een prijsherzieningsformule op basis van een algemeen indexcijfer nooit volledig 
dergelijke prijsbewegingen dekt wanneer het materiaal in kwestie een aanzienlijk deel van de totale kosten van het werk 
vertegenwoordigt.

Vraag 2: Is er een oplossing?

Met uitzondering van overeenkomsten afgesloten in het kader van de Wet Breyne, kan er worden aanbevolen om een speci-
fieke term voor dat materiaal op te nemen in de prijsherzieningsformule. 
Op de website van de Confederatie Bouw kunnen voor een reeks specifieke materialen , waarvan de prijsevolutie wordt 
opgevolgd, officiële prijsindicatoren worden bekeken. 
U vindt er meer in het bijzonder: 
- de TP-waarden gepubliceerd door de Commissie van de Mercuriale van bouwmaterialen;
- de “Grymafer” -indicatoren die informatie bevatten over de wekelijkse evolutie van de prijzen van staalsoorten die in  
 de bouw  
 worden gebruikt;
- de afzetprijsindexen (binnenlandse markt) die de evolutie weergeven van een reeks producten en in het bijzonder  
 van bepaalde producten gebruikt in de bouw.



LOPENDE CONTRACTEN B2C & B2B

1

2
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VASTE PRIJZEN  
VASTE UITVOERINGSTERMIJN  
GEEN HERZIENINGSCLAUSULE

U heeft gecontracteerd aan vaste prijzen en een vaste uitvoeringstermijn. Uw contract voorziet geen 
herzieningsclausule in geval van onvoorzienbare omstandigheden.

-->  U kan de overeengekomen prijs NIET eenzijdig aanpassen en/of de uitvoeringstermijn verlengen. 
--> U kan wel met de klant de moeilijkheden te bespreken en in overleg het lopende contract aanpassen (de prijs en/

of de uitvoeringstermijn)

VASTE PRIJZEN  
VASTE UITVOERINGSTERMIJN  
WEL HERZIENINGSCLAUSULE

U heeft gecontracteerd aan vaste prijzen en een vaste uitvoeringstermijn. Uw contract voorziet WEL een 
herzieningsclausule in geval van onvoorzienbare omstandigheden.

-->  heeft het recht zich te beroepen op de herzieningsclausule en te verzoeken om de prijsstijging door te rekenen 
en/of de uitvoeringstermijn te verlengen. (Indien u de modelclausule 1 in uw contract voorzien heeft, dan heeft u 
recht op termijnverlenging in geval van onderbreking van de werken.)

--> STAP 1: Verwittig de klant van de onvoorzienbare omstandigheden waarop u beroep zult doen (toepassing van 
de goede trouw). Zie modelbrief 1 
STAP 2: Dien een gerechtvaardigd verzoek tot prijsaanpassing en/of verlenging van de uitvoeringstermijn in.  
Zie modelbrief 1Bis

VARIABELE PRIJZEN  

U heeft gecontracteerd aan variabele prijzen zijnde de dagprijs. (modelclausule 2)

-->  U kan de prijsstijging doorrekenen aan de klant
--> U moet niets bijkomend te doen: de overeenkomst strekt de partijen tot wet.

https://confederatiebouwprovincieantwerpen.be/wp-content/uploads/2021/05/Modelclausule-1-2-3.pdf
https://confederatiebouwprovincieantwerpen.be/wp-content/uploads/2021/05/Modelbrief-1.pdf
https://confederatiebouwprovincieantwerpen.be/wp-content/uploads/2021/05/Modelbrief-1Bis.pdf
https://confederatiebouwprovincieantwerpen.be/wp-content/uploads/2021/05/Modelclausule-1-2-3.pdf


NIEUWE CONTRACTEN B2C & B2B

1

2

FACTURATIE TEGEN DAGPRIJS

U kan contractueel een facturatie tegen dagprijs voorzien, waarbij gepreciseerd wordt dat: 

-->  de prijs voor de gebruikte basismaterialen ………. betreffende de uit te voeren werken …………….. zal worden door 
gefactureerd “in open boek”, zijnde tegen betaling van de werkelijke kostprijs, eventueel verhoogd met een af te 
spreken percentage

 +
 de uitvoeringstermijn van de uit te voeren werken……………..in functie zal zijn van de bevoorrading.
 Zie modelclausule 2
--> Gevolg: De prijsstijging en verlenging van de uitvoeringstermijn kan éénzijdig door de aannemer verrekend/

toegepast worden aan de klant.
 To do in offerte zelf: 
• een specifieke term opnemen voor het materiaal
• ventileren wat enerzijds de materialen en anderzijds de werkuren zijn.
 Nadeel: Houdt een commercieel risico in voor de aannemer van aanvaarding door de klant

EEN HERZIENINGSCLUASULE

U kan contractueel een herzieningsclausule opnemen

-->  Zie modelclausule 1
--> De aannemer heeft het recht zich te beroepen op de herzieningsclausule en verzoeken om de prijsstijging door te 

rekenen evenals de uitvoeringstermijn te verlengen.

AANBEVELING

Om alle betwisting te vermijden, raden we aan dat de aannemer in zijn offerte en/of overeenkomst, vóór
de handtekening, uitdrukkelijk en duidelijk leesbaar de aandacht van de medecontractant vestigt op de van toepassing
zijnde herzieningsclausule (onvoorzienbare omstandigheden) en/of facturatie tegen dagprijs. 
Zie modelclausule 3

https://confederatiebouwprovincieantwerpen.be/wp-content/uploads/2021/05/Modelclausule-1-2-3.pdf
https://confederatiebouwprovincieantwerpen.be/wp-content/uploads/2021/05/Modelclausule-1-2-3.pdf
https://confederatiebouwprovincieantwerpen.be/wp-content/uploads/2021/05/Modelclausule-1-2-3.pdf


LOPENDE CONTRACTEN B2PA

TOEKOMSTIGE CONTRACTEN B2PA

1

1

Wat kan de aannemer doen om een verlenging van de uitvoeringstermijn te bekomen?1  
--> De aannemer kan zich beroepen op artikel 38/9 van het KB van 14 januari 2013 . 
 De toepassingsvoorwaarden?
 1. Aantonen dat de omstandigheden zich hebben voorgedaan;
 2. Het onvoorzienbare karakter van de omstandigheden argumenteren.
 Na te leven formaliteiten?
 De artikelen 38/14 tot 38/16 van het gecoördineerd KB Uitvoering, zijnde
 1. Binnen 30 dagen nadat ze zich hebben voorgedaan - op straffe van verval - de feiten kenbaar maken  

aan de aanbesteder en de invloed van deze feiten op het verloop van de opdracht eveneens doen 
kennen.

 2. Vóór het verstrijken van de contractuele termijnen schriftelijk een behoorlijk gerechtvaardigd verzoek  
 indienen voor het bekomen van een verlenging van de uitvoeringstermijn. 

  → Zie modelbrief 2

1 Voor overheidsopdrachten beperkt huidige nota zich tot de weerslag van deze verstoringen van de markt van bouwmaterialen op de uitvoeringstermijn. 
Dit neemt niet weg dat indien de aannemer ingevolge voornoemde verstoringen van de markt van bouwmaterialen ook een zeer belangrijk nadeel heeft geleden, hij 
tevens om een financiële herziening van de overeenkomst kan verzoeken. In voorkomend geval dienen echter een aantal specifieke voorwaarden te zijn vervuld (zie 
art. 38/9, §3 en art. 38/16, al. 1, 2° en 3° gecoördineerd KB Uitvoering).

Als u in het kader van de deelname aan een overheidsopdracht als aannemer vaststelt dat een bepaald materiaal een
aanzienlijk deel van de totale kosten van het werk vertegenwoordigt, is het aangewezen dat u dit meldt aan de 
aanbestedende overheid en verzoekt om te voorzien in een specifieke index voor desbetreffende materiaal in de 
prijsherzieningsformule.

https://confederatiebouwprovincieantwerpen.be/wp-content/uploads/2021/05/Modelbrief-2.pdf

