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Geachte ondertekenaar van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag,
De Codekamer Beveiliging signaleert dat in aanbestedingen de prijsindexering voor
langlopende opdrachten tot discussie leidt. In de afgelopen periode heeft de Codekamer
daarover gesprekken gevoerd met aanbestedende diensten. Tevens heeft de Codekamer
nagedacht op welke wijze een oplossing geboden kan worden. In deze brief nemen wij u
graag mee in onze denkrichting van verantwoord marktgedrag als het gaat om
indexering.
Nieuwe cao leidt tot kostenverhoging
Niet alleen regelingen vanuit de rijksoverheid maar ook de cao-afspraken leiden tot
kostenverhoging, die in de tarieven verrekend moeten worden. Een paar voorbeelden:
- In de jongste cao zijn loonsverhogingen afgesproken die over de totale looptijd
van 5 jaar optellen tot bijna 14%.
- Daarnaast betekent ook de arbeidstijdverkorting die ingaat op 1 januari 2023 een
verhoging van de kosten: beveiligers gaan dan van een 38-urige werkweek naar
een 36-urige bij hetzelfde salaris.
Indexcijfer
Hoewel een indexcijfer van een onafhankelijke bron als het CBS betrouwbaar is, is het
ook discutabel. Wat is het juiste indexcijfer? Welke kostencomponenten zitten in dat
indexcijfer? Op welk moment is het indexcijfer geldig? Vragen waarover de Codekamer
heeft nagedacht om tot de conclusie te komen dat een indexcijfer een goede indicatie
kan zijn maar niet in beton gegoten is. Dat geldt ook voor het indexcijfer dat op onze
website wordt geadviseerd. Naast het hanteren van het indexcijfer is het van belang
vooraf en tussentijds te meten of de tarieven passen bij de kostenstijging.
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Bespreek vooraf en gedurende het contract de tarieven
De voorgenomen veranderingen in de cao leiden tot kostenstijgingen die zich niet op
voorhand tot in detail laten becijferen. Waardoor een afgegeven prijs bij de aanbesteding
op een later moment niet meer past in de werkelijke kosten van een opdracht. Dat kan
negatieve gevolgen hebben voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De Codekamer
doet daarvoor de suggestie aan opdrachtgevers en opdrachtnemers om gedurende de
looptijd van het contract op geijkte momenten met elkaar te overleggen over de
kostenstijging en de vraag of men met elkaar verder wil en kan. Bijvoorbeeld op het
moment dat de werkweek van 38 naar 36 uur gaat; het moment dat er een wijziging in
de roostersystematiek komt; het moment dat een verbeterde pensioenregeling wordt
ingevoerd. Het is in beider belang om te werken aan de bewaking van een financieel
gezonde opdracht.
Tot slot
Met het oog op de ontwikkelingen in de Beveiligingsbranche is de indexering aanleiding
geweest om opdrachtgevers en opdrachtnemers mee te nemen in onze denkrichting.
Graag benadruk ik dat de Code niet alleen gaat over de prijs. Juist niet. Vanuit de Code
wordt gestimuleerd om vooral te gunnen op kwaliteit. Zonder kwaliteit geen goede prijs.
Ik reken er dan ook op dat opdrachtgever en opdrachtnemer in hun gesprekken ook de
kwaliteit aan de orde stellen.
Nadere informatie
Indien u voor uw gesprek nadere informatie of brochures nodig heeft, dan verneem ik
dat graag. Overigens vernemen we ook graag van u: informeer ons ook als u goede
ervaringen heeft met wederzijdse betrekkingen die codewaardig zijn.
Met vriendelijke groet,
p.o.

Frans Slingerland
voorzitter
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