
Update jurisprudentie prijsstijgingen       

 

 

• Vzr. Rechtbank Rotterdam 30 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:13392 (art. 6:258 BW) 

Partijen hebben een gasleveringsovereenkomst gesloten. In het najaar van 2021 stijgen de gasprijzen fors; de leverancier berekent die door aan de afnemer met 

toeslagen die tientallen procenten bedragen t.o.v. de overeengekomen tarieven. De Voorzieningenrechter stelt vast dat de energieprijzen zijn ‘geëxplodeerd’ en 

‘dat niet op voorhand valt uit te sluiten dat de afnemer de doorberekende toeslagen geheel of gedeeltelijk zal moeten betalen’ (ro. 4.11-4.12). 

 

• Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 14 april 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:3274 

Vóór inschrijving verzoekt een aannemer de Voorzieningenrechter om de aanbestedende dienst te gebieden om de door haar opgestelde overeenkomst aan te 

passen. De Voorzieningenrechter oordeelt dat de aanbestedende dienst het risico op vertraagde levering van materialen, mede ontstaan door de oorlog in 

Oekraïne, niet eenzijdig bij de inschrijvers kan leggen, en gebiedt de aanbestedende dienst om de overeenkomst aan te passen (ro. 5.27). 

 

• RvA 25 augustus 2022, No. 37.382 (art. 6:258 BW)  

Partijen hebben een aannemingsovereenkomst gesloten. Arbiters stellen vast ‘dat de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor (onder andere) de bouw’ een 

onvoorziene omstandigheid vormen in de zin van de wettelijke regeling (art. 6:258 BW, ro. 31). Welke precieze effecten de oorlog heeft voor de prijzen van de 

aannemer, blijkt niet uit deze uitspraak. 

 

• Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 8 september 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3592 

Partijen hebben een overeenkomst gesloten voor de levering van betonmortel. Opdrachtgever beroept zich op een prijsvastbeding in zijn algemene voorwaarden, 

de betonmortelleverancier beroept zich op een specifieke verrekeningsclausule in haar algemene voorwaarden. De Voorzieningenrechter stelt vast dat deze 

bepalingen elkaar tegenspreken en dat daarom - conform hetgeen partijen hebben afgesproken - Nederlands recht geldt. De betonmortelleverancier beroept zich 

echter pas ter zitting op art. 6:258 BW en dat is - volgens de Voorzieningenrechter - te laat. De Voorzieningenrechter verbiedt de betonmortelleverancier om haar 

leveringsverplichtingen op te schorten in verband met niet-betaling van door haar doorberekende prijsstijgingen/toeslagen (ro. 4.7-4.9). 

 

• Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 12 oktober 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3677 (§44 lid 1 sub c UAV-GC 2005) 

De Voorzieningenrechter suggereert in deze zaak dat §44 lid 1 sub c UAV-GC 2005 pas van toepassing is vanaf de totstandkoming van de overeenkomst, en dus niet 

in de periode tussen inschrijving en gunning (ro. 6.6). 

 

• Vzr. Rechtbank Rotterdam 13 oktober 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8502 (art. 6:258 BW) 

Partijen hebben een warmte-leveringsovereenkomst gesloten. De Voorzieningenrechter stelt vast dat de gasprijzen in ruim een jaar tijd ‘meer dan vertienvoudigd’ 

zijn en dat aldus sprake is van een ‘explosieve groei in de gasprijzen’. De leverancier heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat ‘de oorzaak van deze extreme 

stijging is gelegen in de Europese energiecrisis, die is ontstaan mede door de oorlog in Oekraïne’. Volgens de Voorzieningenrechter valt niet uit te sluiten ‘dat in 

een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de extreem hoge gasprijs in dit geval is aan te merken als een onvoorziene omstandigheid die van dien aard is dat 

de tuinders [afnemers, toevoeging Rozemond] naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomsten niet mogen 

verwachten’ (ro. 4.13-4.14). Welke precieze effecten de oorlog heeft voor de prijzen van de leverancier, blijkt niet uit deze uitspraak. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:13392&showbutton=true&keyword=%22prijsstijgingen%22+%226%3a258+BW%22
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:3274&showbutton=true&keyword=NIOZ
https://raadvanarbitrage.info/portal/document.aspx?hitnr=0&t=638033647108986610&url=rn%3aroin%5e%5efile%3a%2f%2fF%7c%2f010%2fzzz%2f065Raad+van+Arbitrage%2fRaad+van+Arbitrage+PDF%2f2022%2f5255988.xml&ref=hitlist_hl&db=results
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:3592
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:3677
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2022:8502

