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Artikel 1 Algemeen 

Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van aanbesteding van de Overeenkomst 

gedurende de realisatie van het Werk wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende 

hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex. 

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag 

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende 

formule te worden gehanteerd: 

 

 

 

 

waarin: 

V = het bedrag dat voor een productgroep per termijn verrekend wordt; 

Ln = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op  

  de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt; 

La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op  

  de datum van aanbesteding; 

Lb = het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2; 

Tb = het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde  

  termijnstaat en planning, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening  

  van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt. 

 

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de 

productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van 

de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde 

productgroepen te worden gehanteerd. (Eventueel aanvullen indien ook CBS-reeksen worden 

gehanteerd)  

 

Tot de datum van oplevering van het Werk gelden de volgende kostenbestanddelen en percentages: 

productgroep loonkosten   Lb = 49 % 

productgroep gasolie hoog accijnstarief  Lb = 6 % 

productgroep staal excl betonstaal  Lb = 13 % 

productgroep wegenbouwbitumen  Lb = 2 % 

 

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de datum van oplevering van het Werk.  

 

4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn 

bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na verlening van de 

Deelopdracht Uitvoering door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico’s van 

prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van 

die Wijzigingen te zijn verdisconteerd. 
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Artikel 3 Verrekening 

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen die 

verschijnen binnen de periode van één (1) jaar na de datum van aanbesteding van de Overeenkomst.  

 

2. Loon- en/of prijswijzigingen na de datum van oplevering van het Werk worden niet verrekend.  

 

3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode aanvangt op de 

eerste maandag één (1) jaar na de datum waarop de Deelopdracht Uitvoering is verstrekt.  

 

4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de 

Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.  

Artikel 4 Facturering 

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend 

conform § 33 UAV-GC 2005. 

 

2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 

2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag 

conform artikel 2 lid 1 van deze Annex is berekend.  

 

3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief 

vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze 

Overeenkomst. 

 

4. Aanvullend op artikel 18 van de Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst 

“risicoregeling”, alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening 

betrekking heeft. 

 


