
 

Instemming nodig voor meerwerk 

 

Met name in de bouwsector is meer- en minderwerk aan de orde van dag. Hetzelfde geldt voor 

problemen en discussies die op dat gebied kunnen spelen.  

Hoewel meer- en minderwerk vanwege onverwachte werkzaamheden of gebeurtenissen naar hun 

aard niet voorkomen kunnen worden, is het wel van belang er goed bij stil te staan hoe daarover het 

beste duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden met de klant zodat er voor beide partijen geen 

ruimte voor een andere interpretatie of verschil van mening meer is.  

Meerwerk houdt in de werkzaamheden die niet zijn inbegrepen bij de afgesproken vaste 

aanneemsom. Minderwerk ziet juist op werkzaamheden die daarin wel opgenomen zijn, maar niet 

uitgevoerd zijn.  

Welke werkzaamheden zijn nu eigenlijk inbegrepen in een vast aanneemsom?                                       

Hiervoor wordt gekeken naar de gemaakte afspraken in het bestek, de begroting en de tekeningen. 

Het is dan vanzelfsprekend belangrijk om dit goed en volledig vast te leggen.  

Als op een gegeven moment blijkt dat er meerwerk te verrichten valt, dan moet dat wel vooraf 

afgestemd worden met de opdrachtgever. In de wet staat dat bij een ‘aannemingsovereenkomst’ de 

aannemer in geval van een door de opdrachtgever gewenste toevoeging of verandering in het werk 

slecht dan een verhoging van de prijs kan vorderen, als de aannemer de opdrachtnemer heeft 

gewezen op de noodzaak van de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtnemer die 

noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. De discussie over wat de opdrachtgever zelf had moeten 

begrijpen, kan echter het beste voorkomen worden en daarom is de beste aanpak het schriftelijk 

vastleggen van het meerwerk, de omvang van die werkzaamheden en de daarbij behorende kosten.  

Opvallend is in dat kader nog wel dat er rechtspraak is over de situatie dat een aannemer meerwerk 

wel voorlegt aan de opdrachtgever, maar dat deze daar niet op reageert. In de praktijk kan dat vaak 

erg lastig zijn, omdat de werkzaamheden toch voort moeten. Dit valt op te vangen door al bij de 

overeenkomst die in het begin gesloten wordt, op te nemen dat er binnen een bepaalde termijn 

gereageerd dient te worden op een overzicht van meer- of minderwerk en dat er anders automatisch 

sprake van instemming is.  Wie zwijgt, stemt in dat geval dus toe. 

 

VRAGEN?             
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