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Hekwerk verrekenen 

 
Is het hekwerk rondom een depot wel of niet verrekenbaar? Het doel van onderstaande uitwerking is 
om een eenduidig beeld te geven wanneer wel en wanneer niet een hekwerk voor verrekening in 
aanmerking komt. Een eenduidig beeld bij alle betrokkenen zal tot minder discussie op de werkvloer 
leiden. 
 
Voor deze analyse zijn de UAV 2012 en deel 2.1 en deel 3 van het LCB Bestek geraadpleegd. 
 
Werkterrein versus depot 
Allereerst is het goed om het begrip ‘depot’ nader te definiëren. Dit begrip wordt namelijk niet in de 
UAV of het LCB Bestek gedefinieerd. In de toelichting op § 15 van de UAV wordt ‘werkterrein’ als 
volgt gedefinieerd: “met werkterrein wordt bedoeld het terrein waar de aannemer zijn loodsen, 
keten, e.d. mag plaatsen. Dit terrein kan naast het aangrenzende bouwterrein zijn, maar dat hoeft 
niet per se.”. Uit deze definitie volgt dat een depot als een werkterrein wordt beschouwd en 
bovendien niet noodzakelijkerwijs aan een bouwterrein grenst.  
 
LCB Bestek, Deel 2.1 
Indien gerekend wordt met een Opstartvergoeding volgt uit bestekpost 1993 van het LCB Bestek, 
deel 2.1 dat het plaatsen van het hekwerk is inbegrepen. Dit is één van de activiteiten die 
samenhangen met het inrichten van het werkterrein. Uit de toelichting op deze bestekpost volgt 
verder dat de opstartvergoeding een tegemoetkoming is in de kosten die samenhangen met het 
opstarten van een werk en dus niet per definitie kostendekkend is. Additionele kosten behorend bij 
het plaatsen van een hekwerk maken onderdeel uit van de overige besteksposten. Vanzelfsprekend 
valt het transport van het hekwerk ook in deze post. 
 
LCB Bestek, Deel 3 
In aanvulling of afwijking op § 15 lid 2 van de UAV is in deel 3 van het LCB Bestek de volgende 
bepaling aan § 15 lid 2 van de UAV toegevoegd: “Ter voorkoming van schade en ongevallen aan 
derden, dient de Aannemer adequate maatregelen te treffen ter beveiliging van het werk- en 
opslagterrein zoals deze passen bij de aard van het werk.” Uit deze aanvulling blijkt dat de aannemer 
zelf maatregelen dient te treffen om het werkterrein zelf te beveiligen ter voorkoming van schade en 
ongevallen aan derden. Ongevallen kunnen ontstaan als derden een werkterrein kunnen betreden 
omdat deze niet is afgesloten. Ook volgt het plaatsen van een hekwerk direct uit de 
inspanningsverplichting van aannemer om schade als gevolg van diefstal van materialen te 
voorkomen. 
 
Volledigheidshalve: Het transport van hekwerk is net als het plaatsen en het in standhouden niet 
verrekenbaar. 
 
Wanneer komt hekwerk wel voor verrekening in aanmerking? 

1) Als de vergunningverlener in de vergunningsvoorwaarden aanvullende eisen stelt aan het 
plaatsen van hekwerk, is deze wel verrekenbaar. Denk daarbij aan de situatie waarbij alleen 
een gesloten hekwerk is toegestaan met als doel de omgeving het zicht te ontneemt op het 
werkterrein. 

2) Als de vergunningverlener in de vergunningsvoorwaarden de inzet van een hekwerk vereist 
en een andere afzetting van het werkterrein niet is toegestaan. Verrekening vindt in beide 
situaties plaats o.b.v. de verrekentool voor het huren en verplaatsen van hekwerk (zie 
onderstaande link). Verrekentool vervuilde grond, toelichting voor het verrekenen van het 
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