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Brandstoftoeslag
massaal toegepast
Tekst: Herma van den Pol
Foto’s: Cumela Communicatie

PIJN OEKRAÏNE-CRISIS
EERLIJK VERDELEN

Ruim een maand geleden viel Rusland onder het mom van een speciale
militaire operatie Oekraïne binnen. Het leverde direct een eerste verhoging
op van de toch al hoge brandstofprijs en op 9 maart bereikte de prijs een
record van € 196,05 per 100 liter. Ondernemers deden het enige wat ze
konden doen en pasten massaal de brandstoftoeslag of -clausule toe.

‘DIT ZIJN NU
EENMAAL EXTREME
OMSTANDIGHEDEN,
WAAR ONZE
BEDRIJVEN OOK NIETS
AAN KUNNEN DOEN’
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“Heb je eindelijk, misschien wel voor het eerst,
ruim geïndexeerd en dan gebeurt er dit”, zegt
André de Swart, adviseur bedrijfskundige zaken bij
Cumela Advies. Daarmee verwijst De Swart naar
de exploderende brandstofprijs toen Rusland Oekraïne binnenviel. Veel ondernemers voelden zich
dan ook bijna bezwaard om de verder gestegen
brandstofprijs via een clausule of toeslag door te
berekenen, maar deden dit toch. “Toen we zagen
welke kant het op ging met dieselprijs hebben we
meteen ons standpunt over een dieseltoeslag
aangepast van ‘gebruik het niet’ naar ‘pas die
vooral wel toe’”, zegt De Swart. Er was nog even
wat onduidelijkheid over van welke prijs je nu
moest uitgaan, de werkelijke prijs of de adviesprijs. “Op zich maakt dat niet uit, als je altijd maar

met hetzelfde rekent, maar het was voor ons wel
een signaal dat ondernemers het zijn gaan gebruiken”, aldus De Swart. Een gouden greep, volgens
hem, want het voorkomt dat ondernemers de
dupe worden van de extreme brandstofprijzen.
“We hebben niets anders dan de brandstofclausule om ons rendement op peil te houden”, aldus
een van de ondernemers die we spraken.

REACTIE OP DE CRISIS
De Swart schetst wat er gebeurde. “Kijken we
naar de trend van de dieselprijs bij LTO Ledenvoordeel, dan zien we dat de prijs van 24 februari tot
en met 9 maart met ruim veertig procent toenam”, vertelt hij. De Swart gebruikt de prijs van
LTO Ledenvoordeel, omdat die het meest overeen-
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WAARSCHUW TIJDIG VOOR HOGERE BRANDSTOFKOSTEN
De extreme stijging van de brandstofkosten maakt het vaak mogelijk om dit door te berekenen aan de opdrachtgever, stelt Geralde Bouw-van de Bunt, juridisch medewerker bij Cumela. “Dit is namelijk geen normaal ondernemersrisico. Alleen moet je dat wel zo snel mogelijk melden”, zegt ze. Ze verwacht dat het zelfs mogelijk is om
dit te doen bij RAW-contracten waar de risicoregeling is uitgesloten.
Of de hogere brandstofkosten zijn door te berekenen, hangt sterk af van het soort contract, aldus Bouw-van de
Bunt. “Zelfs bij mondelinge afspraken, zoals die vaak worden gemaakt in hWet agrarisch loonwerk en de losse
verhuur van machines, zijn er mogelijkheden om de prijs aan te passen.. Dan kun je vooraf in gesprek met de
opdrachtgever en hem uitleggen dat je te maken hebt met sterk gestegen prijzen voor bijvoorbeeld diesel en
bouwmaterialen en dat je daarom je tarief moet aanpassen.”
BIJ VEEL OPDRACHTEN WORDT ER HELEMAAL NIET OVER HET TARIEF GESPROKEN. HOE KUN JE ER DAN MEE
OMGAAN?
“In dat geval kun je het beste met je opdrachtgever in gesprek gaan en hem uitleggen waarom je de prijs moet
aanpassen. Gebruik je een dieseltoeslag, dan kun je dat ook aangeven en uitleggen. Als bedrijf moet je een
prijsverhoging altijd melden aan je opdrachtgever. Dit is wettelijk verplicht, omdat hij dan kan besluiten om al
dan niet akkoord te gaan met de nieuwe prijs of mogelijk de opdracht aan te passen.”
WAT KUN JE DOEN ALS JE EEN VASTE AANNEEMSOM HEBT AFGESPROKEN?
“Het uitgangspunt is dat de prijs vast is, maar er zijn openingen wanneer het gaat om deze extreme omstandigheden, die het normale ondernemersrisico te boven gaan. In de huidige tijd is iedereen bekend met de extreme
prijsstijgingen die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden. Vaak biedt dat wel een opening om over de
prijs in gesprek te gaan, maar je moet er wel op rekenen dat je niet al je meerkosten vergoed krijgt. Het eerste
deel van de kostenstijgingen blijft het ondernemersrisico. Mocht de opdrachtgever niets willen, dan kun je nog
terugvallen op een aantal gerechtelijke uitspraken, maar dat is echt maatwerk. In dat geval kun je beter met ons
kantoor bellen.”
VEEL WERK DOEN CUMELAONDERNEMERS VOLGENS EEN RAW-BESTEK. KUN JE DAN ALLE EXTRA KOSTEN
DOORBEREKENEN?
“Dat hangt ervan af. Helaas zijn er ook RAW-bestekken waarin de risicoregeling is uitgesloten, vaak doordat
opdrachtnemers daar niet op hebben gelet bij de inschrijving. Daarom adviseren wij dit altijd te controleren voor
het inschrijven op een bestek en daar zo nodig vragen over te stellen. Controleer ook of de bestanddelen voor
loon en brandstof overeenkomen met de aard van het werk. Is het niet uitgesloten, dan kun je in elk geval alle
extra kosten per periode met terugwerkende kracht verrekenen. In dat geval kun je met een gerust gevoel aan
het werk blijven. Als het wel uitgesloten is, hoef je nog niet helemaal te wanhopen. Zowel de wet als de UAV kent
toch mogelijkheden om de prijsstijging door te berekenen. Het gaat dan om kostenverhogende omstandigheden
die na het sluiten van de aannemingsovereenkomst zijn ontstaan en waarmee je bij het aanvaarden van het
werk geen rekening kon houden. De oorlog in Oekraïne is zo’n onvoorziene omstandigheid.”
Uitgebreide informatie over de mogelijkheden om de extra kostenstijging door te berekenen, vind je in het artikel op onze website. https://www.cumela.nl/nieuws/hoge-brandstofprijs-contracten-doorberekenen. Of zoek
op ‘hoge brandstofprijs in contracten doorberekenen’.

komt met de prijzen die cumelabedrijven communiceren. “Onze leden communiceren alleen de
werkelijke prijs aan hun klanten. Dat houdt in de
prijs die zij zelf betalen. We hadden ook naar de
prijzen van Evofenedex kunnen kijken, maar dat
zijn adviesprijzen en die blijken niet overeen te
komen met de werkelijke prijzen, waardoor een
vertekend beeld kan ontstaan.”
Uit de grafiek van LTO Ledenvoordeel valt op te maken dat de prijs meteen weer tot rust kwam nadat
er een uitschieter genoteerd werd van € 196,05 per
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‘DESNOODS LEGGEN WE HET WERK STIL’

‘IN GESPREK GAAN OVER FREQUENTIE OF KWALITEIT’

“Natuurlijk hebben wij het liefste dat het niet nodig is om de

“Bij ongeveer de helft van de opdrachtgevers lukt het ons niet om
de hogere kosten voor brandstof en andere producten door te
berekenen”, zegt Kees Klok van Dick Klok Cultuurtechniek BV.
“Hoewel we goed kunnen onderbouwen wat er aan hand is, gaan
ze er niet in mee. Dan hebben we ook nog een aantal langlopende
contracten waarin de brandstofrisicoregeling is uitgesloten via
deel drie in het bestek. Gelukkig is ons bedrijf gezond genoeg om
dit te kunnen opvangen. Ook gaan we in gesprek om te kijken of er
andere mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld de frequentie of de
kwaliteit iets omlaag te brengen en zo de gestegen kosten op te
vangen. Naast een hogere brandstofprijs zien we een verdubbeling
van de prijs van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en een
prijs van machines die in de laatste vier weken ook nog eens met
vijf tot vijftien procent is gestegen. Verder zijn de levertijden van

discussie of het gesprek te voeren over hogere kosten,” zegt Thom
Koper, directeur van J. Koper & Zn. BV, “maar als we het niet doen,
snijden we onszelf in de vingers. Momenteel zorgt de Oekraïnecrisis vooral voor hogere diesel- en gasprijzen maar we merken ook
dat leveranties van materialen uit Oekraïne zoals hout stil vallen
waardoor we werk moeten uitstellen of alternatieven aanspreken.
Wat niet kan, gaat niet. Nu hebben wij momenteel nog voldoende
werk, dus geeft het nog geen druk. Maar als het langer duurt, wordt
het toch spannend.
Naast uitstel van werk hebben we ook te maken met de hogere
dieselprijzen, die we grotendeels hebben kunnen doorzetten naar
onze opdrachtgevers, overheden en ontwikkelaars. Daarvoor
hebben we gebruik gemaakt van UAV 2012 paragraaf 47, wat
betrekking heeft op kostenverhogende omstandigheden die niet
aan de aannemer zijn toe te rekenen. Bij overige opdrachtgevers,
zoals bouwaannemers of de grote aannemers gaat dit echter veel
lastiger. Die stellen dat het wellicht over een maand over is en dat
dit aannemersrisico hoort te zijn. Het is dan lastig om je poot stijf te
houden want we willen graag het werk doen. Toch blijven we de
discussie aangaan, anders zijn we genoodzaakt het werk stil te
leggen. Misschien dat op termijn andere opties in beeld komen,
zoals hybride of alternatieve vormen van energie, maar nu hebben
we geen andere optie dan een brandstoftoeslag toepassen.”

100 liter. “Die vond uiteindelijk op 15 maart een
bodem op € 146,80 per 100 liter”, zegt De Swart. “De
uitschieters die we nu zien, zijn wel ongekend.”

ONZEKERHEID
“Hoe het nu verder gaat, is echt koffiedik kijken”,
zegt Nico Willemsen, beleidsmedewerker grondverzet en cultuurtechniek bij Cumela. “Er zijn nog
te veel onzekerheden om iets met zekerheid te
kunnen zeggen. Wat ik wel zie, is dat het prijsverschil tussen elektrisch en diesel kleiner is gewor-

12

GRONDIG 3 2022

materieel zo ver opgelopen dat er geen data meer worden
genoemd. Wij hebben bijvoorbeeld een vrachtauto besteld
waarvan de kabelbomen uit Oekraïne moeten komen. Wanneer
die komt? Ze weten het niet. Wat nu vooral belangrijk is, is dat de
aannemerij in gesprek gaat met opdrachtgevers en goed in de
gaten heeft dat de kosten zijn toegenomen. Ook in het agrarisch
loonwerk zijn de hogere prijzen voelbaar. Alleen al op basis van de
prijs van folie moet er twee euro per baal bij, maar dat gaat pas
spelen wanneer de grasoogst op gang komt. Er is in de cumelasector
een anker uitgegooid.”

den. Dat kan een impuls gaan geven aan elektrisch,
alleen is het te kort dag om hier iets concreets over
te zeggen.”
Het is dus lastig te duiden welke ontwikkelingen in
de cumelasector in gang zijn gezet door wat er de
laatste maanden allemaal is gebeurd. Over het effect daarvan op de bedrijven kan al meer worden
gezegd, waarbij onderscheid kan worden gemaakt
tussen het agrarisch loonwerk en het grondverzet
en de cultuurtechniek. Zo ziet het er naar uit dat
op veel plaatsen in het agrarisch loonwerk het
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‘JE ZOEKT EEN GOEDE BALANS’
“Ik kwam bij opdrachtgevers vooral begrip tegen en kon daardoor
bij 95 procent van mijn opdrachtgevers de hogere prijzen
doorberekenen”, zegt Frank Hoogendoorn van HKA Nieuwkoop.
“Het resultaat van een hoop bellen en overleggen. Gelukkig is de
brandstofprijs weer gezakt, want toen hij richting de € 1,90 ging,
leek het echt even niet goed te gaan. Deze ontwikkeling heeft
ervoor gezorgd dat een brandstoftoeslag gemeengoed is geworden.
Die benoemen wij dan ook als een aparte regel, totdat de prijs
weer teruggaat naar € 1,20, de prijs waar we het jaar mee zijn
begonnen. Ondanks de gesprekken en de toeslag die we nu
toepassen, ben je toch altijd te laat, waarmee ik bedoel dat op het
moment dat je begint aan een gesprek de hogere prijs al zijn effect
heeft op jouw bedrijf. Wat je probeert te doen, is het gat zo klein
mogelijk te houden. Als ik dan kijk naar al mijn opdrachtgevers zijn
het vooral de opdrachtgevers waar je al langer voor werkt die wat
lastiger zijn. Daarin moet je een balans zoeken, want je kunt niet
zomaar de prijs verhogen wanneer je al een hele winter voor
iemand aan het werk bent. Dan gaat de relatie voor. Toch is het ook
dan belangrijk om in gesprek te blijven. Dat raad ik ook andere
ondernemers aan. Zorg er ook voor dat je goed kunt onderbouwen
wat er gebeurt en weet waarom je wat doorberekent. Nog steeds
zijn er ondernemers die dat eng vinden, maar iemand moet het
toch gaan betalen.”

‘OP VEEL PLAATSEN IN
HET AGRARISCH LOONWERK
LUKTE HET OM DE GESTEGEN
KOSTPRIJS DOOR TE VERTALEN
IN EEN AANGEPAST TARIEF’

‘WIJ HELPEN GRAAG ALS DAT NODIG IS’

“Dinsdag zijn we met een ondernemer in gesprek gegaan met een
waterschap en vrijdag doen we dat ook weer”, zegt Ada Kieft,
bedrijvenadviseur bij Cumela. “Wat ik in de gesprekken hoor, is vooral
de wil om de ondernemer tegemoet te komen, want de schappen
hebben ook niets aan stilstand. Ook de waterschappen zien dat het
hier als gevolg van de Oekraïne-crisis om een bijzondere situatie gaat,
waar ondernemers niets aan kunnen doen. Tegelijkertijd weet ik dat
ondernemers het spannend vinden om dit gesprek te gaan voeren.
Weet dan dat je een beroep op mij of een van mijn collegabedrijvenadviseurs kunt doen om te helpen. Een andere mogelijkheid
is contact opnemen met de Ondernemerslijn. Die kan je op weg
helpen. Wat wij als Cumela dan kunnen doen? Wij staan er als een
neutrale partij en kunnen helpen door een partij kennis te laten maken
met de cumelasector. We laten zien wie we zijn en wat we doen en dat
helpt bij volgende gesprekken. Tijdens de gesprekken wordt ook
vooruit gekeken en dan gaat het over budgetten. Tot nog toe kon onze
sector goed doorwerken, maar verder weg is het even opletten wat er
gaat gebeuren met de inkomsten van waterschappen. Als er een
groeiende groep mensen is die de belasting niet kan betalen, zal dat
effect hebben op de inkomsten en in het verlengde daarvan ons werk.
Dichterbij is er gelukkig nog genoeg ruimte. Ga daarom vooral in
gesprek om de hogere brandstofkosten te kunnen doorberekenen.”

lukte om de gestegen kostprijs door te vertalen in
een aangepast tarief, hoewel er regionaal grote
verschillen zijn. Met name in Limburg is er erg veel
terughoudendheid rond het verhogen van de prijzen. In het grondverzet en de cultuurtechniek is
het beeld nog diverser en zijn de verschillen per
bedrijf groot en speelt ook nog mee wie de opdrachtgever is. Overheidsopdrachtgevers lijken
begripvol en overwegend meegaand constateer
Willems. “Inkopers van grootbedrijven, waar veel

cumelabedrijven voor werken, blijken regelmatig
halsstarrig. Een gesprek op directieniveau kan dan
soms noodzakelijk zijn en een oplossing bieden.”
“Daarom raad ik ondernemers aan om hogere
kosten voor lopende overeenkomsten te verrekenen en te indexeren voor nieuwe contractperiodes.
Schroom niet en ga in gesprek met de opdrachtgever”, benadrukt Willemsen. “Durf ook nee te zeggen als het resultaat van de onderhandelingen een
verliesgevend tarief is.”
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