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MACHINEKOSTEN KWART VAN AANSCHAFWAARDE
BOUWSTOFFEN VAN DE
OPDRACHTGEVER

In de cumelasector zijn de jaarlijkse machinekosten gemiddeld 25,3 procent van de aanschafwaarde van de machines.
Het betekent dat wanneer de aanschafwaarde van een machine € 100.000,- was de kosten jaarlijks gemiddeld
€ 25.300,- bedragen. Veruit de drie grootste kostenposten
zijn de afschrijvingen, de reparatie- en onderhoudskosten en
de brandstofkosten. Bij een waarde van € 100.000 bedragen deze respectievelijk € 7800,-, € 5800,- en € 7200,-.

Beste Geralde,
Ik heb een uitnodiging ontvangen voor een kadeverbetering door middel van het vervangen van een beschoeiing. In het bestek zijn ook bouwstoffen opgenomen die
door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
Mag ik er dan van uitgaan dat de bouwstoffen op het
werk worden geleverd of moet ik nog rekening houden
met extra kosten?
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In de grafiek zien we dat voor vrijwel alle kosten geldt dat
deze in verhouding tot de aanschafwaarde bij de grondverzetbedrijven hoger zijn en bij de agrarische loonbedrijven
juist lager. Volgens Dieuwer Heins, adviseur Financiën &
Bedrijfsontwikkeling bij Cumela Advies, zijn hiervoor meerdere verklaringen. “De aanschafwaarde van machines in
het agrarisch loonwerk ligt duidelijk hoger, terwijl deze
machines juist veel minder draaiuren per jaar hebben. Hierdoor zijn de afschrijvingen en de kosten voor reparatie en
onderhoud lager. Het beperkte verschil in brandstofkosten
komt doordat het brandstofverbruik in de agrarische sector
veel hoger ligt dan in het grondverzet.

VERUIT DE DRIE GROOTSTE KOSTENPOSTEN ZIJN
DE AFSCHRIJVINGEN, DE REPARATIE- EN
ONDERHOUDSKOSTEN EN DE BRANDSTOFKOSTEN
De verzekeringspremies liggen vanwege de grotere risico’s
in het grondverzet hoger dan voor agrarische loonbedrijven.
Dit zien we terug in de ververzekeringskosten per aanschafwaarde.” Binnen de module kostprijsberekening wordt ook
gekeken naar de huisvestingskosten en de algemene kosten
per aanschafwaarde, legt Heins uit. “Voor grondverzetbedrijven bedragen deze respectievelijk 2,3 en 3,0 procent,
terwijl deze voor agrarische loonbedrijven uitkomen op ongeveer 1,3 en 1,5 procent. De agrarische loonbedrijven
hebben vaak minder kosten en dus juist hogere aanschafwaarden van machines.”
De gegevens zijn gebaseerd op in totaal 313 cumelabedrijven
die hebben deelgenomen aan de kengetallenvergelijking
Cumela Kompas over 2018.
Voor meer informatie over Cumela Kompas kun je bellen met
de Ondernemerslijn op (033) 247 49 99 of een e-mail sturen
naar kengetallen@cumela.nl. Of vraag je bedrijvenadviseur.

Beste aannemer,
In de Standaard RAW-bepalingen 2015 staat voorgeschreven hoe moet worden omgegaan met bouwstoffen die
door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

01.14.01. Door de opdrachtgever ter beschikking
te stellen bouwstoffen
01. Voor zover de plaats en wijze waarop de bouwstoffen
ter beschikking worden gesteld niet nader in het bestek
zijn vermeld, worden de bouwstoffen franco op het werk in
middel van vervoer ter beschikking gesteld.
02. Bouwstoffen die op het werk in middel van vervoer
ter beschikking worden gesteld, direct lossen.

De bouwstoffen worden in principe dus op het werk bezorgd, tenzij in het bestek staat toegelicht dat die op een
andere locatie worden bezorgd of moeten worden afgehaald. Daarnaast worden de bouwstoffen in beginsel voor
rekening en risico van de opdrachtgever geleverd op het
werk. Let wel op het bestek, want hierin kunnen andere
leveringsvoorwaarden zijn opgenomen.

HOUD GOED IN DE GATEN
WAT IN BESTEK STAAT GESCHREVEN

Daarnaast staat regelmatig ook nog wat in het bestek
opgenomen over het moment waarop van de aannemer
inspanning wordt verwacht, zoals over het moment
waarop de aannemer de bouwstoffen moet afroepen.
Houd dus goed in de gaten wat er in het bestek staat beschreven over de bouwstoffen die die opdrachtgever ter
beschikking stelt.
Geralde van de Bunt,
adviseur juridische & GWW-zaken
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