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SAMENVATTING
Het hier besproken onderzoek is verricht tijdens een afstudeerstage bij
het bouwbedrijf Bredero Bouw bv in Bunnik. In het rapport, dat ter afsluiting van dit onderzoek is geschreven, is een visie op het vraagstuk
'Onderhoud, aansprakelijkheid en garantie in de bouw' neergelegd. Deze
drie onderwerpen worden gezien als belangrijke risikofaktoren voor een
aannemer op dit moment. Bovendien kunnen deze faktoren van invloed zijn
op het gebruik van meerjaren onderhoudskontrakten door een aannemer.
Dit laatste vrij nieuwe - en nog onbekende - vraagstuk is het startpunt
geweest voor het onderzoek: Er is door de aannemer - Bredero Bouw bv een meerjaren onderhoudskontrakt afgesloten met een opdrachtgever. Dit
kontrakt heeft betrekking op een door de aannemer gerealiseerd projekt
en heeft een looptijd van 10 jaar. In dit kontrakt wordt er een relatie
gelegd tussen onderhoud (c.q. inspektie) en garantie: Als voorwaarde
voor het afgeven van een zwaardere garantie, dan was overeengekomen in
het aannemingskontrakt, stelt de aannemer, dat het desbetreffende projekt jaarlijks door de aannemer wordt geinspekteerd voor rekening van
de opdrachtgever.
In het rapport worden twee redenen genoemd, waarom een aannemer een meerjaren onderhoudskontrakt aan zou willen bieden. Ten eerste om een opdrachtgever een stuk zekerheid te kunnen bieden over de hoogte van - een
deel van - de te verwachten onderhoudsuitgaven gedurende de kontraktperiode: Daarvoor is voldoende kennis over het onderhoudsvraagstuk nodig. Ten
tweede om de kosten na oplevering van een werk (o.a. voortvloeiend uit
aansprakelijk en/of garantie) enigszins te kunnen beperken: De belangrijkste moeilijkheid hierbij is, dat het voor een aannemer niet altijd eenvoudig is om te bepalen, of hij wel of niet verplicht is om een bepaalde schade te vergoeden of om bepaalde gebreken te herstellen.
Uitgaande van het voorafgaande zijn een viertal doelstellingen geformuleerd voor het onderzoek:
- het bieden van meer inzicht in de verantwoordelijkheid, c.q. aansprakelijkheid van een aannemer (in het bijzonder tijdens en/of na de onderhoudsperiode
- het scheppen van een duidelijker beeld over het onderhoudsvraagstuk
en het doen van suggesties, hoe hierop door een aannemer gereageerd
zou kunnen worden
- aanbevelingen voor het opstellen en het gebruik van meerjaren onderhoudskontrakten door een aannemer
- het zoeken naar middelen om meer grip te krijgen op de onderhouds-,
aansprakelijkheids- en garantieproblematiek en de relaties daartussen
Op de eerste doelstelling is getracht een antwoord te geven door achtereenvolgens na te gaan wat de belangrijkste oorzaken kunnen zijn van het
ontstaan van bovengenoemde kosten na oplevering (o.a. met behulp van een
inventariserend onderzoek naar bouwschades), welke verantwoordelijkheid
de verschillende partijen (o.a. aannemer en opdrachtgever/directie) hebben
tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het werk èn hoe de aansprakelijkheid van een aannemer tegenover een opdrachtgever is geregeld of kan
worden vastgelegd. Een bijzondere vorm van aansprakelijkheid is de garantie. Een aannemer kan gekonfronteerd worden met diverse soorten garanties
(o.a. bankgarantie, veiligheidsgarantie). Eén van die garanties is de gaIV

rantie na oplevering: op het gehele werk (zogen. Algemene garantie) of op
een deel daarvan (zogen. Garantie op specifieke materialen/onderdelen).
Garanties kunnen worden geëist van een aannemer in een aannemingsavereenkomst (bv in het bestek), waarbij kan worden verwezen naar garantiebepalingen in bestaande standaardvoorwaarden (bv Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken: UAV 68) of naar speciale garantieregelingen (bv Garantie Instituut Woningbouw: GIW).
Om aan de tweede doelstelling te beantwoorden wordt een aantal aspekten
van het onderbaudsvraagstuk besproken, met name, die voor een aannemer
belangrijk kunnen zijn: o.a. vaststellen van de onderhoudsbehoefte, het
inwinnen van de benodigde kennis en ervaring bij onderhouds-adviesorganisaties, onderhoudssoorten, onderbaudsstrategieën en onderhoudsvoorschriften. Een aannemer wordt geadviseerd om het onderbaudsvraagstuk
met een preventieve toestandsafhankelijke onderbaudsstrategie aan te
pakken: onderhoud plegen, voordat er schade optreedt, mede gebaseerd op
de resultaten van een - regelmatig uit te voeren - inspektie van een gebouw/objekt. Tot slot wordt ingegaan op de relatie tussen onderhoud, aansprakelijkheid en garantie. Er wordt opgemerkt, dat er een konflikt kan
ontstaan tussen de verplichtingen van een aannemer (aansprakelijkheid/garantie) en de verplichtingen van een opdrachtgever (onderhoud) ná de oplevering van het werk.
Daaropvolgend wordt het onderwerp meerjaren onderhoudskontrakten besproken.
Er wordt op gewezen, dat niet alleen het maken van afspraken over de te
verrichten onderhoudswerkzaamheden belangrijk is, maar dat ook het verantwoordelijkheids-, aansprakelijkheids- en garantievraagstuk bij het gebruik
van meerjaren onderhoudskontrakten aan de orde dient te komen. Verder wordt
een aantal kontraktsoorten en -vormen genoemd, alsmede een aantal punten,
waarop een aannemer zou kunnen/moeten letten, indien hij een meerjaren onderhoudskontrakt af wil sluiten of aan wil bieden.
Als middel om meer grip te krijgen op de onderhouds-, aansprakelijkheidsen garantieproblematiek, is er een informatiesysteem opgezet. Aan de hand
van een vragenlijst, die is opgebouwd volgens een bepaalde methode, kunnen
gegevens over diverse materialen/onderdelen in een gebouw worden verzameld.
Om de werking van het systeem/de methode/de vragenlijst te verduidelijken,
is een tweetal cases uitgewerkt.
Aan het eind van het rapport wordt opgemerkt, dat er slechts gepoogd is om
een brede overzichtelijke beschrijving te geven van het vraagstuk 'Onderhoud, aansprakelijkheid en garantie in de bouw'.

V

Hoofdstuk 1
INLEIDING
1.1

Oriëntatie
De beginsituatie van dit onderzoek is als volgt te omschrijven: Er is een
zogenaamd meerjarenonderhoudskontrakt afgesloten tussen de aannemer - Bredero Bouw b.v. - en een opdrachtgever. Dit kontrakt heeft betrekking op
het door de aannemer gerealiseerde projekt Winkels Raadhuisgronden te Bussum (WRB).
Met een meerjaren onderhoudskontrakt wordt bedoeld:
een schriftelijk vastgelegde overeenkomst, waarin een aannemer jegens
een opdrachtgever de verplichting aangaat om alle of een vastgelegd
deel van de activiteiten te verrichten, die ten doel hebben een gebouw in de technische staat te houden of terug te brengen, die nodig
wordt geacht voor de door het gebouw te vervullen funktie gedurende
een vastgelegde meerjarige periode tegen een bepaalde geldelijke vergoeding
In navolging op een verzoek van de opdrachtgever, heeft de aannemer een
zwaardere garantie afgegeven dan in de aannemingsovereenkomst was vastgelegd. Als voorwaarde is echter door de aannemer gesteld, dat het projekt
gedurende de vastgelegde garantieperiode van 10 jaar jaarlijks door de
aannemer wordt geïnspekteerd voor rekening van de opdrachtgever. Deze
jaarlijkse inspektie dient om te controleren of het projekt goed wordt
onderhouden en om te voorkomen, dat de aannemer ten onrechte aansprakelijk wordt gesteld voor schade, die kan ontstaan na oplevering van het
werk. In het meerjaren onderhoudskontrakt WRB is overeengekomen, dat de
aannemer deze inspekties gedurende 10 jaren uit zal voeren en bovendien
gedurende 2 jaren na oplevering het benodigd onderhoud zal verrichten.
Dit kontrakt zou dus beter een meerjaren inspektiekontrakt dan een meerjaren onderhoudskontrakt kunnen worden genoemd.
Het aanbieden van een meerjaren onderhoudskontrakt door een aannemer is
een vrij nieuw en onbekend verschijsel. Daarnaast is de relatie, die in
het meerjaren onderhoudskontrakt WRB is gelegd, tussen onderhoud (of inspektie) en garantie een vooralsnog vrijwel onbesproken onderwerp.
Twee belangrijke redenen voor een aannemer om een meerjaren onderhoudskontrakt aan te bieden kunnen zijn:
- Aan de ene kant wil een aannemer een bijdrage leveren aan de beantwoording van de steeds sterker wordende vraag van een opdrachtgever
om de onderhoudskosten beheersbaar en voorspelbaar te maken. Een
middel om dit te bereiken is het afgeven van onderhoudsvoorschriften (voor WRB een inspektierichtlijn). Hiermee geeft een aannemer
adviezen aan een opdrachtgever hoe onderhoud kan worden voorkomen
of beperkt.
- Aan de andere kant wil een aannemer meer duidelijkheid over de aansprakelijkheid, die op hem rust, hetgeen een bijdrage kan leveren
aan de beperking van de uitgaven voor het oplossen van allerlei gebreken door een aannemer na oplevering van een werk. Aangezien een
blijvende goede relatie met een opdrachtgever nagestreefd wordt, zal
daarnaast getracht worden om de kwalitiet van het werk te verhogen,
zodat in totaal minder gebreken op zullen treden.
1

De eerstgenoemde reden kan ook omschreven worden als onderhoudsbewust(er)
bouwen. Deze kreet, die de laatste tijd veel te horen is, wordt onder andere gebruikt door een studiecommissie van Progresbouw, die pas geleden
een rapport onder deze titel heeft gepubliceerd (1).
De essentie van onderhoudsbewust bouwen is, dat er een relatie wordt gelegd tussen (bouwkundige) konstrukties, inclusief materiaalgebruik en
het gebruik van het gebouw in al zijn alternatieve mogelijkheden èn dat
het onderhoudsbewuste denken een steeds groter wordend deel dient uit te
maken van de voorbereiding op het daadwerkelijke bouwen.
Dit onderhoudsbewuste bouwen is slechts een onderdeel van een ontwikkeling, die in de utiliteitsbouw èn in de woningbouw is waar te nemen. Er
is een toenemende aandacht, met name bij eigenaars en beheerders, voor
het vraagstuk van de exploitatiekosten (volgens NEN 2632(2)), de huisvestingskosten (volgens Bouwmeester(3)) of de gebruiksperiodekosten
(volgens SBR 103(4)).
De NEN 2632 maakt een onderscheid in de volgende exploitatiekosten:
- Vaste kosten:
zoals rente, afschrijving, erfpachtcanon, huur, overheidsheffingen
en verzekeringskosten
- Energiekosten:
te weten gas, electriciteit en water
- Onderhoudskosten:
te onderscheiden in technisch onderhoud en schoonmaakonderhoud
- Administratieve beheerskosten:
ten behoeve van beheer van het gebouw en het bijbehorende terrein
- Specifieke bedrijfskosten
Het blijkt, dat de onderhoudskosten deel uitmaken van de exploitatiekosten. Dit geldt ook bij de huisvestings- en gebruiksperiodekosten.
Tot deze exploitatiekosten kunnen ook de kosten voor renovatie/groot
onderhoud worden gerekend. Het renovatievraagstuk is evenals het onderhoudsbewust bouwen een actueel onderwerp. Nog niet al te lang geleden
(11 mei 1984) is een belangwekkend symposium georganiseerd door het Euroforum over het herwaarderen en vernieuwen van kantoorgebouwen(S). Gefilosofeerd is over het al of niet investeren in een bestaand kantoorgebouw en is o.a. het voorstel gedaan voor een periodieke gebouwdiagnose om de waardeontwikkeling van een gebouw beter te kunnen beoordelen.
Opgemerkt moet worden, dat de renovatiekosten niet tot de gebruiksperiodekosten worden gerekend, aangezien de basisgedachte achter de definiëring van de gebruiksperiode is, dat er zich binnen deze periode geen
grote wijzigingen aan het gebouw, in het gebruik en in de omgeving voordoen.
De toegenomen aandacht voor de exploitatiekosten wordt de laatste tijd
wel verwoord onder de titel 'Het beheren en onderhouden van gebouwen'.
Een visie hierop wordt gegeven door de heren Burgler en Oosterveld,
resp. adjunkt-direkteur en direkteur van Servica Technisch Beheer b.v.,
een dochter van Bredero Bouw b.v.(6). Zij pleiten voor een integrale aanpak van beheer en onderhoud, die inhoudt, dat de verschillende betrokken onderhoudsdisciplines (bouwtechnisch, installatietechnisch en schoonmaakonderhoud) op elkaar en op de overige exploitatiekostendragers moeten worden afgestemd, met als doel tot een optimale gebruikswaarde, c.q.
produktiewaarde te komen tegen minimale kosten.
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De tweede reden heeft betrekking op de toenemende aandacht voor de kosten
na oplevering. De kosten na oplevering hebben de laatste jaren een stijgend karakter te zien gegeven, hetgeen o.a. is veroorzaakt door:
- een kritischer opdrachtgever, hetgeen begrijpelijk is, aangezien een
huidige opdrachtgever in het algemeen langer met zijn bezit zal moeten leven dan vroeger het geval was
- het opnemen van een onderhoudstermijn van 3 tot 6 maanden na oplevering (ook wel nazorg genoemd) in een aannemingsovereenkomst, gedurende welke periode een aannemer de zich nog voordoende gebreken tot
genoegen van een opdrachtgever moet herstellen
- de zwaarder geworden garantieeisen, die veelal in een aannemingsavereenkomst zijn vastgelegd
Hierdoor is feitelijk of gevoelsmatig de aansprakelijkheid, die er op een
aannemer rust, groter geworden (7). Deze grotere aansprakelijkheid vloeit
mede voort uit de onduidelijkheid, die er bestaat over de grenzen van de
verantwoordelijkheden van de verschillende partijen, die betrokken zijn
bij het tot stand komen en later het in stand houden van een gebouw. Het
is voor een aannemer niet altijd eenvoudig om te bepalen, waar hij wel of
niet toe verplicht is.
Hiervoor zijn drie begrippen genoemd, t.w. onderhoud, aansprakelijkheid
en garantie, die allemaal direkt of indirekt te maken hebben met kwaliteit. Met kwaliteit wordt bedoeld:
de gesteldheid of de hoedanigheid, waarin een bepaald onderdeel in
een gebouw zich bevindt
Dit is een vage definitie. Het begrip kwaliteit wordt hier genoemd, omdat het steeds belangrijker wordt geacht in de hedendaagse bouwpraktijk.
De heer de Vilder, voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf, verklaarde op 5 oktober 1984 in Cobouw, dat er aan dit begrip nog veel te
weinig aandacht wordt besteed in de bouw (8). In het hierna volgende
rapport zal echter de aandacht meer worden gevestigd op de relatie tussen onderhoud en aansprakelijkheid, resp. garantie.
Schematisch kunnen de hiervoor gesuggereerde relaties als volgt worden
weergegeven (figuur 1.1):

ONDERHOUD

AANSPRAKELIJKHEID
GARANTIE

figuur 1.1
3

In het schema wordt ook een relatie aangegeven tussen onderhoud en aansprakelijkheid/garantie, een relatie, die in het meerjaren onderbaudskontrakt WRB ook is gelegd. Het middel, waarmee deze relatie in dit geval is
gedaan kan een onderbaudsvoorschrift of inspektierichtlijn worden genoemd.
Met name op deze relatie zal later in dit rapport worden teruggekomen.
De relatie tussen onderhoud en kwaliteit kan als volgt worden verduidelijkt: het belangrijkste kenmerk van onderhoud is, dat het een tijdsverschijnsel is, dat feitelijk dient om de oorspronkelijke kwaliteit, die
achteruit gaat in de tijd ten gevolge van veroudering en gebruik.
De heer Nijenhuis, hoofd afdeling projektvoorbereiding van de Bataafse
Aannemingsmij, stelt zelfs, dat onderhoudsbewust bouwen kwaliteitsbewust
bouwen noodzakelijk maakt (9).
De hier behandelde relatie heeft alles te maken met de levensduur van een
materiaal/onderdeel: de heer Damen van het Bouwcentrum heeft van vele materialen/onderdelen een levensduurverwachting bepaald, uitgaande van een
bepaalde kwaliteit en bepaalde veronderstelde onderhoudsaktiviteiten (10).
Volgens de heer Tempelmans Plat, medewerker van de afdeling Economie aan
de Technische Hogeschool te Eindhoven, kan daarbij onderscheid gemaakt
worden tussen vier groepen materialen/onderdelen, of woondelen, zoals hij
ze noemt, die resp. een levensduur van 15,30,45 en 90 jaar hebben (11).
Over de relatie tussen aansprakelijkheid/garantie en kwaliteit kan het
volgende worden opgemerkt: uit het opnemen van een bepaalde kwaliteitsnorm of -eis in een aannemingsovereenkomst, waaraan een bepaald materiaal/onderdeel moet voldoen, vloeit een mogelijke aansprakelijkheid van
een aannemer voort, n.l. indien niet aan de norm of eis wordt voldaan bij
oplevering van een werk of aan het einde van een eventuele onderhoudstermijn.
Bovendien is het denkbaar, dat er bepaalde kwaliteitseisen zijn opgenomen
in een af te geven garantie. Dit kunnen kwaliteitsgaranties worden genoemd.
In beide gevallen geldt: des te hoger de kwaliteit, die verlangt wordt,
des te groter kunnen de verplichtingen van een aannemer zijn.
1.2

Probleemformulering
In het meerjaren onderhoudskontrakt voor WRB is een relatie gelegd tussen
onderhoud en garantie. Het afsluiten van een onderhoudskontrakt hoeft echter niet te betekenen, dat er ook een garantie is afgegeven (Er rust dan
nog wel een zekere aansprakelijkheid op een aannemer). Men kan zich voorstellen, dat een willekeurige eigenaar van een gebouw vraagt aan een aannemer om het gebouw voor hem te onderhouden gedurende een vastgelegde periode. De eigenaar hoeft zich niet meer te bekommeren om het benodigd onderhoud aan het gebouw, ook al heeft hij geen garantie ontvangen van deze
of een andere aannemer.
Ondanks het belang van deze relatie moet in de aanzet tot het onderzoek
een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen aansprakelijkheid/garantie en onderhoud.
DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK:
- het bieden van meer inzicht in de verantwoordelijkheid, c.q. aan-
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sprakelijkheid, die er op een aannemer rust (in het bijzonder tijdens en/of na de onderhoudsperiode)
- het scheppen van een duidelijker beeld over het onderhoudsvraagstuk
en het doen van suggesties, hoe hierop door een aannemer gereageerd
zou kunnen worden
- aanbevelingen voor het opstellen en het gebruik van meerjaren onderhoudskontrakten door een aannemer
- het zoeken naar middelen om meer grip te krijgen op de onderhouds-,
aansprakelijkheids- en garantieproblematiek en de relaties daartussen (bijv. met behulp van onderhoudsvoorschriften)
1.3

Opzet van het onderzoek
Een schematisch overzicht van het onderzoek is weergegeven in figuur 1.2.
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Na de hiervoor besproken oriëntatie - 1 - en probleemformulering - 2 - van
het onderzoek wordt een tweedeling gemaakt in:
- een bestudering van het onderhoudsvraagstuk en de kontraktering van
het onderhoud door een aannemer: hierbij dienen vragen aan de orde te
komen als, wat is onderhoud, hoe moet het onderhoudsvraagstuk aangepakt worden om het beheersbaar en voorspelbaar te maken en wie moet
het onderhoud uitvoeren? - 3a - een bestudering van het aansprakelijkheids- en garantievraagstuk,
waarin een aannemer centraal moet staan: volgend op vragen als, wat
is aansprakelijkheid en wat is garantie, moet worden afgevraagd, waar
de grenzen van de verantwoordelijkheden door kunnen worden bepaald en
waar deze grenzen globaal liggen. - 3b Vervolgens moet de relatie, die er tussen onderhoud en aansprakelijkheid/
garantie kan bestaan - 4 -, verduidelijkt worden. Te denken valt aan het
bestuderen van onderhoudsvoorschriften/inspektierichtlijnen, maar ook van
kwaliteitsgaranties. Daarnaast kan een meerjaren onderhoudskontrakt een
belangrijk hulpmiddel zijn om deze relatie duidelijker vast te leggen.
De kontraktstudie - 5 - dient om na te gaan, hoe een meerjaren onderhoudskontrakt er uit kan (komen) zien. Aan de hand van een bestudering van een
aantal onderhoudskontrakten, zal worden getracht om suggesties te doen over het opstellen en het gebruik van een meerjaren onderhoudskontrakt
(o.a. kontraktvormen, voorwaarden, uitsluitingen en aandachtspunten bij
het afsluiten van een meerjaren onderhoudskontrakt).
In de uitwerking van het onderzoek - 6 - dient in de eerste plaats een
antwoord te worden gezocht op de verplichtingen (o.a. het opstellen van
een meerjaren onderhoud- en inspektieprogramma), die voor de aannemer
voortvloeien uit het meerjaren onderhoudskontrakt voor WRB - 6a -. In de
tweede plaats moeten concrete middelen worden gezocht en uitgewerkt,
waarmee een aannemer meer grip kan krijgen op de onderhouds-, aansprakelijkheids- en garantieproblematiek. Daarbij wordt ook gedacht aan het opzetten van een informatiesysteem ten behoeve van het verzamelen van onderhouds-, aansprakelijkheids- en garantiegegevens over materialen/onderdelen
in een gebouw.
De uiteindelijke rapportage kan worden gezien als een bundeling van de
tijdens het onderzoek verzamelde informatie onder een aantal hoofdonderwerpen, t.w. bouwschade, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, garanties, onderhoud, onderhoudskontrakten en het informatiesysteem. Een aantal van deze onderwerpen (zie hoofdstuk 3,4 en 5) zijn faktoren , waaruit
in de eerste plaats bepaalde risico's voor een aannemer voort kunnen
vloeien en die in de tweede plaats van invloed kunnen zijn op het gebruik
van meerjaren onderhoudskontrakten door een aannemer.
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 dieper ingegaan op de in de oriëntatie gesignaleerde kosten na oplevering, die ook wel als bouwschade kunnen worden
betiteld. Bouwschade is eigenlijk het centrale vraagstuk van dit onderzoek: Indien zich een schadegeval voordoet aan een bouwwerk gaan verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en afgegeven garanties een belangrijke rol spelen; Door het gebouw (goed) te onderhouden wordt gepoogd om het
ontstaan van schade te voorkomen, c.q. de omvang van de schade te beperken.
De verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid, die er in geval van schade op een aannemer kan komen te rusten - 3b - komt in hoofdstuk 3 aan de
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orde.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de garantieproblematiek - 3b -,
waarbij ook het onderwerp kwaliteitsgaranties - 4 - zal worden besproken.
In hoofdstuk 5 zal het onderhoudsvraagstuk - 3a + 6a - worden behandeld,
waarbij tevens het onderwerp onderhoudsvoorschriften/inspektierichtlijnen
- 4 - nader zal worden belicht.
De resultaten van de kontraktstudie - 5 - zullen worden toegelicht in
hoofdstuk 6.
Hierna zal in hoofdstuk 7 en 8 worden ingegaan op het informatiesysteem
- 6b -, dat is ontwikkeld ten behoeve van de aannemer om meer grip te
krijgen op de vraagstukken onderhoud, aansprakelijkheid en garantie. In
deze twee hoofdstukken wordt een konkreet middel besproken, dat aan de
ene kant volledig los kan worden gezien van de in dit rapport gegeven
theoretische beschouwing, echter dat aan de andere kant het direkte resultaat is van de 'uitkomsten' van deze theoretische beschouwing
Het rapport zal worden afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen, die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

7

Hoofdstuk 2
BOUWSCHADE
2.1

Inleiding
Publikaties over bouwschades zijn met de regelmaat van de klok te vinden
in vakbladen als Bouwwereld, Bouw en Cobouw. Onder (bouw-)schade wordt
verstaan:
de nadelen, die voor een persoon of voor de samenleving uit een gebrek voortvloeien: een onderscheid kan worden gemaakt in bouwschade
- dit is het verlies of herstel van het objekt zelf -, gebruiksschade - dit is een storing of stagnatie in het gebruik van het objekt,
lichamelijke schade - betreft eventuele doden en gewonden - en overige schade - dit zijn bijvoorbeeld nadelige gevolgen of ongunstige
psychologische gevolgen voor bewoning van dergelijke objekten -.(12)
Onder een gebrek wordt in deze definitie verstaan:
de ongewenste toestand of kwaliteit van een bouwsel, een eigenschap,
waardoor het bouwdeel ondermaats is uit het oogpunt van veiligheid,
bruikbaarheid, duurzaamheid en/of beleving van het objekt.
Daarnaast wordt vaak het begrip (bouw-)fout gebruikt:
onder fout wordt verstaan, een verkeerde handeling of beslissing
- een laakbare handeling of beslissing, wanneer opzet in het spel is
en een misslag, wanneer het onopzettelijk gebeurt -: een bouwfout is
een fout begaan vóor de oplevering van het objekt door betrokkene(n)
in het bouwproces, terwijl een gebruiksfout een fout is begaan ná
oplevering van het objekt door al dan niet rechtmatige gebruikers of
de eigenaar van het objekt.
Er zijn in de afgelopen jaren ook vele - zowel binnenlandse als buitenlandse - boeken verschenen over bouwfouten en bouwschades, waarvan er enkele hierna zullen worden genoemd. De belangrijkste funktie, die deze
schadeboeken vervullen, is, dat ze een redelijk overzicht geven van de
schades, die zich in het verleden hebben voorgedaan en waaruit lering zou
kunnen/moeten worden getrokken, hoe het juist niet moet. Het belangrijk- '
ste bezwaar van deze boeken is, dat ze vaak of te summier zijn (bijv. Ministerie van Volkshuisvesting R.O.M.:'Voorlichting bouwfouten'(12)) of te
veel op specifieke praktijkgevallen zijn gericht (bijv. SBR 79:'Bouwfouten anders bezien'). Het boek 'Bouwschade' van N. Lardenoije vormt in dit
opzicht een gulden middenweg, echter het heeft als nadeel, dat het vrij
specialistisch geschreven is. (14)
De vragen, die onmiddelijk gesteld worden, indien zich een schade aan een
gebouw voordoet zijn:
- Wie was verantwoordelijk?:
Wie moest(en) tijdens de voorbereiding en uitvoering zorg dragen
voor het ontwerp, de materiaalkeuze, de detaillering of de uitvoering?
Wie is aansprakelijk?:
Proberen na te gaan wie direkt of indirekt de ontstane schade veroorzaakt hebben: architekt, aannemer, konstrukteur of eigenaar/gebruiker?
8

-Wat is er aan te doen?:
Om te voorkomen, dat de totale schade toeneemt ten gevolge van gevolgschade, moet worden gezocht naar een goede en zo goedkoop mogelijke oplossing voor het ontstane gebrek.
In SBR 79 is getracht om een indeling van de schadegevallen te maken op
basis van de verantwoordelijkheid, die een bepaalde partij heeft:
- ontwerpfouten
- materiaal-, leverings- of fabrikagefouten
- uitvoeringsfouten
- onderbaudsfouten
Een andere indeling, die een vagere scheiding van verantwoordelijkheden
inhoudt, geeft het Ministerie van Volkshuisvesting R.O.M.:
- materiaalgebreken
- konstruktieve gebreken
- bouwkundige gebreken
- bouwfysische gebreken
In eerste instantie zou hieruit kunnen worden opgemaakt, dat de aansprakelijkheid, die op éen of meerdere partijen rust, in een bepaald geval
redelijk snel en eenvoudig is te bepalen, omdat de aansprakelijkheid in
principe direkt voortvloeit uit de verantwoordelijkheid, die een bepaalde partij tijdens de voorbereiding of uitvoering had. In de praktijk
blijkt deze redenering echter vaak niet op te gaan. Het oplossen van de
aansprakelijkheidsvraag is in het algemeen veel komplexer dan hiervoor
is geschetst:
wanneer wordt iets beschouwd als een gebrek en wie beoordeelt dit?
- wie is eigenlijk verantwoordelijk geweest voor dit specifieke detail: architect, konstrukteur of aannemer?
- waar ligt de grens tussen een goede en slechte uitvoering: is dit
meetbaar?
- wat is oneigenlijk of ruw gebruik van de bewoners en hoe is aan te
tonen, dat dit het geval is geweest?
- wat wordt verstaan onder onvoldoende en/of onjuist onderhoud en hoe
zijn de gevolgen daarvan aan te tonen?
Hieruit blijkt al, dat de aansprakelijkheid in vele gevallen een gedeel- '
de aansprakelijkheid zal zijn, verdeeld over de betrokken partijen. Het
is mogelijk, dat de partijen onderling overeenstemming bereiken over de
verdeling van de schade, echter indien dit niet het geval is zal de hulp
van een rechter of arbiter moeten worden ingeroepen, die vervolgens vaak
tot een schikking komt tussen de betrokken partijen. Indien zich een geschil voordoet tussen een aannemer en opdrachtgever is de Raad van Arbitrage hiervoor de eerst aangewezen instantie.
Tot slot worden ter illustratie van het voorafgaande , de resultaten gegeven van een aantal buitenlandse onderzoeken, die zijn gedaan naar de
oorzaak, c.q. de belangrijkste veroorzakers (d.w.z. de partij op wie de
grootste aansprakelijkheid rust) van schadegevallen, die zich in de bouw
hebben voorgedaan (15).
De resultaten staan weergegeven in tabel 2.1.
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BOUWSCHADE BUITENLAND
oorsprong
ontwerp
uitvoering
materiaalgebrek
gebruiksfouten
diversen

België
46
22
15
8
9

Engeland

W.Duitsland

Denemarken

Roemenië

37
30
14
11
8

36
25
22
9
8

37
22
19
11
11

49
29
11
10
1

tabel 2.1
2.2

Inventariserend onderzoek naar bouwschades
Om zelf enig inzicht te verkrijgen in de aard van de hiervoor besproken
schadegevallen, kan een inventarisatie van de schades, die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan na oplevering van een door de aannemer gerealiseerd werk, een belangrijk hulpmiddel zijn.
Gekozen is voor het inventariseren van projekten, die in de afgelopen vijf
jaren zijn opgeleverd (1980-1984). De belangrijkste redenen zijn:
- de totale informatie wordt enigszins beperkt
- over jonge projekten kan vaak sneller meer informatie worden verzameld, dan over oude projekten
- mogelijk kunnen aktuele problemen worden gesignaleerd
Allereerst is een overziehtslijst gemaakt van opgeleverde werken in 1980,
1981, 1982, 1983 en 1984. Hiervoor is gebruik gemaakt van alfabetisch op
plaatsnaam gerangschikte overziehtslijsten van opgeleverde werken per jaar
(afdeling Projektverwerving), waarin opgenomen plaatsnaam, projekt, architekt, aanneemsom en bouwperiode èn op werknummer gerangschikte lijsten van
uitgevoerde werken (afdeling Kostenbewaking), waarin kunnen zijn opgenomen
het werknummer, de plaats, de omschrijving van het werk, de opdrachtgever;
de architekt, de bedrijfsleider en de projektleider.
Vervolgens is van elk projekt een zogenaamde inventarisatie projektgegevens gemaakt (zie bijlage 1), die bestaat uit twee delen, t.w. een deel
Gegevens, waarvoor gebruik wordt gemaakt voor bovengenoemde twee lijsten
en een deel Dokumentatie, waarin wordt aangegeven welke dokurnenten in een
hiervoor nieuw opgebouwd projektarchief, dat aanwezig is bij de bedrijfsjurist van de aannemer, zijn opgenomen.
Ter beantwoording van de vraag welke schadegevallen zich hebben voorgedaan
bij deze projekten, is de hulp van een deskundige ingeschakeld. De belangrijkste vraag, die vervolgens aan deze deskundige is gesteld, is: Wat was/
is de aard van de schadegevallen geweest, per werk bekeken. Daarnaast zijn
nog een aantal vragen gesteld, waarvan de resultaten zeer interessant zouden kunnen zijn geweest voor dit onderzoek, echter deze resultaten zijn
in de eerste plaats vaak onvolledig en in de tweede plaats mede hierdoor
niet geschikt voor publikatie. Deze vragen waren o.a.: hoe zijn de schadegevallen opgelost, wie was/is aansprakelijk, c.q. wie is aansprakelijk ge10

steld en wat is globaal de totale schade (incl. herstelkosten) geweest?
Met behulp van de door de deskundige verstekte gegevens en enige verdieping in schadeliteratuur, is het hierna volgende overzicht gemaakt, waarin de gesignaleerde belangrijkste schadegevallen worden besproken.
2.3

Enkele veel voorkomende schadegevallen
Daklekkage
Daklekkages komen vrij veel voor en kunnen grote direkte en indirekte
schade veroorzaken (16). Als belangrijkste oorzaken van een daklekkage
worden vaak gevonden:
- gaten in de bituminieuze dakhuid bij platte daken, vaak ontstaan
door ruw of oneigenlijk gebruik
- slechte aansluiting van de gootdelen
- slechte aansluiting tussen dak en muur, o.a. doordat het verkeerd
is gedetailleerd of aangebracht
- een slecht aangebrachte kitvoeg of het gebruik van een slechte kit,
o.a. bij toepassing van een aluminium knelstrip, aangebracht ten
behoeve van de aansluiting tussen een betonnen gevelplaat en een
bitumineus afgedicht plat dak
Het grootste probleem bij daklekkages is, dat de plaats, waar de lekkage ontstaat, vaak zeer moeilijk te vinden is, met name doordat het vocht
of het water op het laagste punt van een plafond of dak pleegt binnen te
komen en in het algemeen niet daar waar het 'lek' zich bevindt.
Gevellekkage
Gevellekkage kan zowel betrekking hebben op vocht als op tocht. De schade
die ontstaat ten gevolge van een gevellekkage kan (zeer) groot zijn, zowel direkt als indirekt. Het vinden van de oorzaak en de plaats, waar de
lekkage ontstaat is vaak tijdrovend en moeilijk (17). Als mogelijke oorzaken van een gevellekkage vooroorzaakt door vocht zijn te noemen:
- speciebruggen tussen binnen- en buitenblad van een spouwmuur
- gebruik van een slechte kitsoort voor of slechte detaillering/uitvoering van geveldilataties
- het niet of niet juist aanbrengen van lood in een spouwmuur
- onvoldoende ventilatie in de spouw, waardoor het isolatiepakket nat
wordt en er vocht doorslaat naar binnen: dit kan het gevolg zijn van
het omvallen van het isolatiepakket of het ontbreken van (voldoende)
open stootvoegen in het buitenblad
- slechte detaillering van aluminium kozijnen, waardoor het vocht wel
indringt in het kozijn, maar niet terug naar buiten kan door het ontbreken van ontluchtings-/ontwateringsgaten
Gevellekkage door tocht treedt vaak op, doordat er ergens in de gevel een
open verbinding bestaat tussen de binnenruimte en de spouw:
-de aansluiting tussen gevel en vloer is 'lek'
- er zijn scheuren in kitvoegen in de dilataties
- de kieren rondom de venstertabletten zijn slecht gedicht
Opgemerkt moet worden, dat tocht ook kan worden veroorzaakt door een
slechte luchtbehandelingsinstallatie.
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Losspringende of loszittende vloer- of wandtegels
Dit probleem doet zich vrij regelmatig voor. De schade, die hier het gevolg van kan zijn, is sterk afhankelijk van de oorzaak. Zowel vloer- als
wandtegels kunnen in lijm of mortel worden gelegd, resp. gezet. Vloertegels worden vaak in (cement)mortel gelegd. Het loszitten of afspringen
van een tegel duidt op een onvoldoende hechting.tussen de tegel en de
lijm of mortel. Over de oorzaak van deze onvoldoende hechting bestaat
vaak veel onduidelijkheid, met name over de vraag wat is onvoldoende (18)?
Als mogelijke oorzaken kunnen worden genoemd:
- de tegelzetter heeft de tegel(s) niet goed aangedrukt in lijm of mortel
- de lijmlaag of de mortel is te vroeg aangebracht, waardoor deze te
veel is uitgedroogd of verhard
- het gebruik van een slechte lijmsoort of mortel
- het aanbrengen van een tegel over een dilatatie
- het niet aanbrengen van kitvoegen in de hoeken van een tegelwand,
waardoor bewegingen in de aansluitende wanden niet kunnen worden opgevangen
- er is geen of te weinig rekening gehouden met de werking van of de
bewegingen in de onderliggende vloer
Betonschade
Betonschade, of in de volksmond 'betonrot' genoemd, is de laatste tijd
een regelmatig voorkomend probleem, waarvan de financiële gevolgen groot
kunnen zijn. Betonschade openbaart zich veelal door het afbrokkelen van
beton en het ontstaan van bruine strepen op het betonoppervlak, hetgeen
duidt op het roesten van de wapening (19). Tot de belangrijkste oorzaken
van het ontstaan van 'betonrot' worden momenteel gerekend:
- onvoldoende betondekking op de wapening
- een slechte betonkwaliteit
- de toegenomen agressiviteit van het milieu
Hier is een uitstekend voorbeeld te geven van het nut van zogenaamde preventieve maatregelen. Door te kiezen voor een veilige dikte van de betondekking en te zorgen voor een goede kwaliteit van de beton tijdens de uitvoering, kan het ontstaan van 'betonrot' voor een groot deel worden voorkomen.
Muuruitslag op metselwerk
De veel voorkomende witte uitslag op buitenmetselwerk is een normaal verschijnsel, dat ontstaat ten gevolge van het uittreden van zouten uit de
steen (20). Hierdoor ontstaat in het algemeen geen schade. Schade kan wel
ontstaan, indien zich op de muur donkere plekken vertonen of wanneer er
een groene uitslag op de muur zichtbaar wordt. Dit duidt er meestal op,
dat de muur (het buitenspouwblad) te lang nat blijft. Dit kan o.a. veroorzaakt worden door:
- een slechte detaillering van de gevel, met name bij de kozijnen
- onvoldoende ventilatie in de spouw
- slechte aansluiting van het dak op de gevel
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Het oplossen van deze problemen is vaak zeer kostbaar.
2.4

Bouwschade en aansprakelijkheid
Uit het voorafgaande zou kunnen worden opgemaakt, dat een groot deel van
de schadegevallen had kunnen worden voorkomen, indien de juiste voorzorgsof preventieve maatregelen waren genomen tijdens de voorbereidings- en
uitvoeringsfase.
Aan de ene kant is dit juist, echter aan de andere kant mag hieruit niet
altijd de konklusie worden getrokken, dat de aansprakelijkheid voor een
schadegeval primair rust op degenen, die betrokken zijn geweest bij de
voorbereiding en/of uitvoering. De noodzaak tot het nemen van de juiste
maatregelen en het gedrag van een gebruiker tijdens de gebruiksfase, impliceren, dat ook een gebruiker/eigenaar/beheerder aansprakelijk kan
worden gesteld indien zich een schadegeval voordoet.
Bovendien is in par.2.1 opgemerkt, dat de verantwoordelijkheden van de
verschillende partijen niet altijd even scherp te scheiden zijn. Hierdoor kan de aansprakelijkheid, die uit de verantwoordelijkheid voort kan
vloeien, in het algemeen niet op éen of enkele partij(en) komen te rusten: de aansprakelijkheid kan slechts een gedeelde aansprakelijkheid
zijn.
In het volgende hoofdstuk wordt op dit onderwerp nader ingegaan.
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Hoofdstuk 3
VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

3.1

Inleiding
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Z1Jn twee losstaande juridische begrippen. Vandaar dat deze begrippen in dit hoofdstuk afzonderlijk
zullen worden behandeld.
In dit hoofdstuk zal worden uitgegaan van de situatie, zoals die zich
veelal in de praktijk voordoet: de verantwoordelijkheid, resp. aansprakelijkheid van aannemer en opdrachtgever (en eventuele andere partijen)
zijn geregeld volgens de UAV 68 (zie hierna) of andere standaardvoorwaarden (bijv. vastgelegd in aannemingsovereenkomst of bestek).
Het is echter ook mogelijk, dat er niets geregeld is. In dat geval worden art. 1640 BW e.v. van kracht of de hoofdstukken algemeen verbintenissenrecht in het BW.

3.2

Verantwoordelijkheid
Een aannemer neemt deel aan het bouwproces. Tijdens dit proces komt een
gebouw tot stand. Van elke partij, die bij dit proces betrokken isdus ook een aannemer - wordt een zekere verantwoordelijkheid gevraagd.
Verantwoordelijk zijn betekent in feite niets anders dan er voor zorgen,
dat de taken, die zijn opgedragen goed, op tijd en veilig worden volbracht. De verantwoordelijkheid, die de partijen hebben is sterk afhankelijk van de afspraken, die zijn gemaakt tussen de verschillende partijen en van het te realiseren projekt.
Echter in het algemeen worden ter vaststelling van de verantwoordelijkheid van een aannemer in zijn verhouding tot de andere partijen, waarmee
hij te maken heeft (o.a opdrachtgever, architekt, onderaannemers, leveranciers), de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering
van werken (UAV 68)(21) van toepassing verklaard.
In de UAV 68 wordt primair de juridische verhouding tussen een opdrachtgever en een aannemer geregeld, echter er zijn ook artikelen opgenomen
over de verhouding tussen een aannemer en andere partijen.
De UAV 68 worden - met eventuele aanvullingen en wijzigingen - opgenomen
in een bestek opgenomen, dat voor een bepaald werk is geschreven. De
UAV 68 vormen vaak een onderdeel van de administratieve bepalingen, die
in een bestek zijn opgenomen. Uitgebreidere standaardregelingen, waarvan
de UAV 68 deel uitmaakt, zijn de Algemene Voorwaarden voor de uitvoering
van Werken (AVW 1968), de Algemene Bepalingen voor de uitvoering van
Bouwwerken (ABB 1968) en de Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van
werken voor de dienst der Genie (AVG 1968/1975). (22)
De verantwoordelijkheid van een aannemer tegenover een opdrachtgever
wordt uiteindelijk vastgelegd in een aannemingsovereenkomst. Kortweg
komt dit er op neer, dat een aannemer moet zorgen, dat het werk goed,
op tijd en veilig tot stand wordt gebracht en dat een opdrachtgever er
voor verantwoordelijk is, dat een aannemer deze taak uit kan voeren en
dat het werk betaald wordt. Met het afsluiten van een aannemingsover14

eenkomst gaat een aannemer een zogenaamde resultaatsverbintenis aan,
waaruit eventueel wanprestatie (artikel 1279 BW)(23) voort kan vloeien, indien een aannemer de bovenbedoelde verantwoordelijkheid niet nakomt. (24)
Een opdrachtgever is gerechtigd om zijn taken - of een deel daarvan over te dragen aan een zogenaamde bouwdirektie. Deze direktie kan worden gevoerd door een architekt, maar ook door een andere partij (bijv.
een familielid van deze opdrachtgever of een onafhankelijk buro). (25)
Een architekt dient in ieder geval te zorgen voor de technische en juridische uitvoerbaarheid van een werk. (26).
Tot de verantwoordelijkheid van een opdrachtgever of direktie behoren
o.a.: bestek en tekeningen, de benodigde bouwvergunningen, detailtekeningen en gegevens, goedkeuring door de direktie van onderaannemers,
mededeling van tijdstip van opneming van het werk, mededeling dat het
werk voltooid wordt geacht, opdracht van de direktie betreffende bestekswijzigingen en het doen vastleggen van de toestand in een procesverbaal overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de
Bouwbedrijven in Nederland. (27). Daarnaast is een opdrachtgever verantwoordelijk voor de door of namens hem (o.a. direktie) voorgeschreven
koostrukties en werkwijzen en voor de door of namens hem gegeven orders
en aanwijzingen, alsmede de invloed, die de bodemgesteldheid heeft op
de koostrukties (par. 5.2 UAV 68).
Tot de taken en de verantwoordelijkheid van een aannemer behoren o.a.:
aanvraag, gericht tot de direktie, om het werk op te nemen, eigendomsverklaring van bouwstoffen, garantieverklaring voor een onderdeel van
het werk, wekelijks rapport van de aannemer over werkzaamheden ten behoeve van het werk uitgevoerd binnen en buiten het werkterrein, bewijsstukken van uitgaven ten laste van een stelpost, termijndeklaratie, mededeling van de aannemer aan de opdrachtgever, dat naar zijn mening onvoorziene omstandigheden zijn ingetreden en het doen vastleggen van de
toestand in een procesverbaal overeenkomstig de statuten van de Raad
van Arbitrage.
Ondanks de in par. 5.2 UAV 68 gestelde verantwoordelijkheid van een opdrachtgever, is het de plicht van een aannemer om te waarschuwen als de
voorgeschreven konstrukties, werkwijzen, orders, aanwijzingen of de door
de direktie geleverde materialen duidelijke fouten of gebreken vertonen
(par 6.14 UAV 68). Doet hij dit niet dan handelt hij in strijd met de
goede trouw (art 1374 BW). Niettegenstaande de benodigde goedkeuring van
onderaannemers door een direktie (par 6.26 UAV 68), is en blijft de volledige verantwoordelijkheid voor het werk, dat door een onderaannemer is
uitgevoerd, op een aannemer rusten (par 6.27 UAV 68).
Het lijkt alsof er duidelijkheid bestaat over de scheiding van de verantwoordelijkheden, echter er zit een adder onder het gras. Behalve de
UAV 68 bestaan er vele andere regelingen, die de verhouding tussen verschillende partijen, die betrokkken zijn bij het bouwproces, bepalen. Te
denken valt o.a. aan:
- Algemene Regelen voor de honorerring van de architekt en de verdere
rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architekt (AR 1971) (28)
- Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieur (RVO! 1966-herziene druk 1971) (29)
- Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Technische Installaties (AVTI 1978) (30)
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- Algemene Voorwaarden uitvoering Kleine Aannemingen in het bouwbedrijf (AVKA 1979) (31)
Daarnaast wordt de verhouding tussen de verschillende partijen sterk beinvloed door de manier, waarop de verschillende partijen tot elkaar komen.
In de eerste plaats is het onderscheid, dat in het Uniform Aanbestedingsreglement (UAR) (32) wordt gemaakt tussen vier verschillende aanbestedingsvormen van belang:
- Openbare aanbesteding
- Aanbesteding met voorafgaande selektie
- Onderhandse aanbesteding
- Onderhandse aanbesteding na selektie
De verschillen, die er kunnen bestaan in de verantwoordelijkheden, zijn
niet duidelijk aan te geven, aangezien deze sterk projektafhankelijk
zijn. Het is echter in te zien, dat de verhoudingen tussen de partijen
en daarmee de verantwoordelijkheden anders kunnen zijn, indien een projekt openbaar wordt aanbesteed of onderhands na selektie.
In de tweede plaats is de manier, waarop een projekt organisatorisch en/
of financieel tot stand komt, belangrijk:
- in bouwteam
- onder regie
- turn-key
Door deel te nemen in een bouwteam komt in het algemeen een zwaardere
verantwoordelijkheid te rusten op alle participerende partijen. Een aannemer draagt in een bouwteam mede verantwoordelijkheid voor het ontwerp
en het bestek.
Onder regie ~erken betekent, dat er van een aannemer slechts een inspanning verlangQ;wordt. De verantwoordelijkheid van een architekt of opdrachtgever zal groter zijn, terwijl de verantwoordelijkheid van een
aannemer kleiner zal zijn, dan wanneer hij een 'normale' aannemingsovereenkomst had gesloten.
Een turn-key-aanbieding voor een bepaald werk betekent, dat een aannemer zorg draagt voor zowel het ontwerp als de uitvoering, waardoor een
aannemer een grotere verantwoordelijkheid op zich neemt.
Een speciale verantwoordelijkheid, die een aannemer heeft, is de verzekering van het werk tijdens de uitvoering. (33) Zeer bekend is de Construction All Risks verzekering (CAR), die kortweg alle materiële schade dekt tijdens de uitvoering en tot het einde van de eventuele onderhoudstermijn, indien deze schade is veroorzaakt tijdens de uitvoering
van het werk ('de verzekerde bouwtermijn'). Na de oplevering van het
werk berust de verantwoordelijkheid voor een verzekering op het werk bij
een opdrachtgever.
Tot slot iets over de verantwoordelijkheid van de overheid in het bouwproces. (34) Impliciet zijn de taken en verantwoordelijkheden van de overheid al enigszins naar voren gekomen.
In de eerste plaats moet de centrale overheid er o.a. voor zorgen, dat
er basisregels bestaan, die de verhouding tussen de verschillende partijen in het bouwproces vastleggen en procedures aangeven, die gevolgd
moeten of kunnen worden, indien geschillen ontstaan tussen verschillende partijen.
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In de tweede plaats is éen van de verantwoordelijkheden van de provinciale overheid het maken van streekplannen, waarin wordt aangegeven,
welke funktie(s) bepaalde gebiedsdelen in de provincie krijgen en waar
eventueel gebouw kan en mag worden.
In de derde en laatste plaats is de plaatselijke overheid o.a. verantwoordelijk voor de goedkeuring van de bouwplannen, die door een opdrachtgever worden aangeboden. Dit wordt het afgeven van een bouwvergunning
door het College van Burgemeester en Wethouders genoemd.
Hiervoor is getracht om enige duidelijkheid te verschaffen in de verantwoordelijkheid, die verschillende partijen - met name een aannemer en
een opdrachtgever - hebben, die bij het bouwproces betrokken zijn. De aansprakelijkheid voor schade, die voort kan vloeien uit de verantwoordelijkheid, zal het volgende onderwerp in deze rapportage zijn.
3.3

Aansprakelijkheid
In het voorafgaande is reeds diverse malen het begrip aansprakelijkheid
gebruikt: Wat wordt hier mee bedoeld? Aansprakelijkheid betekent volgens Van Dale 'vervolgbaarheid wegens veroorzaakte schade'. In begrijpelijker Nederlands komt dit er op neer, dat:
de benadeelde partij recht heeft op een vergoeding van de door hem/
haar geleden schade door degene of de partij, die deze schade direkt of indirekt heeft veroorzaakt
Dit geldt in feite voor alles wat gemaakt of geproduceerd wordt. De heer
B. Veen, redacteur van het Handboek Kwaliteitsbeleid noemt dit 'produktaansprakelijkheid', hetgeen volgens hem veelal nog een onontdekt terrein
is. (35) De geldelijke risiko's, die voort kunnen vloeien uit het ondeugdelijk zijn van een bepaald produkt, zijn vaak onbekend bij de producent, echter gezien het toegenomen aantal claims, is dit een niet meer
te omzeilen onderwerp voor een producent geworden.
Dit geldt ook voor een aannemer in de bouw. Produktaansprakelijkheid en
aansprakelijkheid voor een bouwwerk zijn echter niet volledig vergelijkbaar. Produktaansprakelijkheid heeft veel meer betrekking op persoonlijke
schade en/of letsel, terwijl de aansprakelijkheid van een aannemer in de
eerste plaats betrekking heeft op schade aan onderdelen van het werk.
De aansprakelijkheid, die er op een aannemer kan rusten, is veelal een
kontraktuele aansprakelijkheid, die voortvloeit uit een aannemingsovereenkomst, die is gesloten tussen een aannemer en een opdrachtgever. In
deze aannemingsovereenkomst kunnen diverse afspraken zijn gemaakt over de
wederzijdse verplichtingen. Ter bezegeling van deze aannemingsovereenkomst wordt een aannemingskontrakt opgesteld en door de beide partijen
ondertekend (het welbekende en reeds genoemd bestek maakt vaak deel uit
van dit aannemingskontrakt). In dit aannemingskontrakt worden de bedoelingen, de verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheden van de partijen
vastgelegd. (36)
Dit dokument is van groot belang indien er een verschil van mening gaat
ontstaan tussen opdrachtgever en aannemer, nadat met het werk is aangevangen. Het is te adviseren om een aannemingskontrakt te sluiten vóordat met het werk wordt begonnen. Het blijkt echter nog wel eens voor te
komen, dat er pas veel later een aannemingskontrakt wordt opgesteld of
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dat dit laatste zelfs achterwege wordt gelaten.
Echter een - mondelinge - aannemingsovereenkomst kan evenveel rechtskracht hebben, dan een - schriftelijke - aannemingsovereenkomst (d.w.z.
een aannemingskontrakt). Desalniettemin heeft zowel een opdrachtgever
tegenover een aannemer als een aannemer tegenover een opdrachtgever
veel minder harde argumenten om een beroep te doen op de aansprakelijkheid van de tegenpartij: voor een rechter of arbiter zal het beginsel
van de goede trouw een belangrijke rol spelen in het vonnis. (37)
Bovengenoemde aansprakelijkheid hoeft niet alleen betrekking te hebben
op het werk, maar ook op de verplichtingen van een partij, die een overovereenkomst vroegtijdig beëindigd. In het geval dat er nog geen overeenkomst is gesloten tussen twee partijen, maar er wel een zogenaamde
voorovereenkomst mag worden verondersteld, heeft de benadeelde partij
recht heeft op een vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten. Deze kosten mogen worden verhoogd met de gederfde winst, indien de partijen er over en weer op mochten vertrouwen, dat er enig kontrakt tot stand
zou komen. (38)
Een bestek, dat in het algemeen een belangrijk onderdeel vormt van een
aannemingskontrakt, bestaat in zeer veel gevallen uit twee delen, te
weten een administratief deel en een technisch deel. In het technische
deel wordt het uit te voeren werk omschreven, d.w.z. materialen, konstrukties en werkwijzen.
In het administratieve deel zijn de administratieve voorwaarden opgenomen. Deze administratieve voorwaarden zijn in de bouw vaak als volgt
te karakteriseren (39):
- Alleen het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt van toepassing verklaard
en er gelden geen standaardvoorwaarden
of
- Het BW wordt van toepassing verklaard, aangevuld of gewijzigd door
standaardvoorwaarden, die uitgaan van de aanwezigheid van een technisch deskundige direktie, door de opdrachtgever gemachtigd toezicht te houden op de uitvoering van het werk. Van deze voorwaarden
is sprake, indien de positie van de direktie met zoveel woorden is
geregeld (o.a. UAV 68 en AVTI 78)
of
- Het BW wordt van toepassing verklaard, aangevuld of gewijzigd door
standaardvoorwaarden, die niet uitgaan van de aanwezigheid van een
direktie als vorenbedoeld (o.a. AVKA 79)
Opgemerkt dient te worden, dat het BW uitgaat van een niet deskundige
opdrachtgever, die ook niet vertegenwoordigd wordt door een deskundige.
Dit kan betekenen, dat een opdrachtgever in een gunstiger situatie komt
te verkeren, indien hij wel een deskundige heeft ingeschakeld.
In het hiernavolgende zal met behulp van de drie genoemde standaardregelingen (t.w. UAV 68, AVTI 78 en AVKA 79) worden nagegaan, welke aansprakelijkheid er op een aannemer, c.q. installateur-aannemer, rust of kan
komen te rusten. In aansluiting daarop zal een vergelijking worden gemaakt tussen de aansprakelijkheid van een architekt (AR 71) of een adviserend ingenieur (RVOI 66-herziene druk 71) tegenover een opdrachtgever
èn de aansprakelijkheid van een aannemer tegenover een opdrachtgever.
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen drie periodes, indien de aansprakelijkheid van een aannemer wordt beschouwd:
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I tot en met de dag van (1e) oplevering van het werk
II gedurende de onderhoudsperiode, ook wel nazorgperiode genoemd
III na de onderhoudsperiode
De genoemde periodes zullen afzonderlijk worden besproken.
- ad I - Met de 1e oplevering (ter onderscheiding van de 2e oplevering,
die plaatsvindt aan het einde van de onderhoudsperiode) van een werk
wordt bedoeld, het ter beschikking stellen door een aannemer van datgene, waartoe hij zich in een aannemingsovereenkomst toe verplicht had
om uit te voeren, alsmede de aanvaarding van het ter beschikking gestelde resultaat door een opdrachtgever.
Dit laatste houdt in, dat het werk door een opdrachtgever dient te worden opgenomen, waarna een opdrachtgever al dan niet kan besluiten om
het werk te aanvaarden. Indien het werk niet wordt aanvaard, d.w.z.
wordt geweigerd, moet een opdrachtgever uitleggen waarom. Nadat een aannemer de tekortkomingen aan het werk ongedaan heeft gemaakt volgt een
zogenaamde heropneming. Indien het werk wordt aanvaard, d.w.z. wordt
goedgekeurd, wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Deze goedkeuring
kan zowel expliciet uit een door een opdrachtgever afgegeven verklaring
blijken, als impliciet uit gedragingen van een opdrachtgever, waaruit
de goedkeuring valt af te leiden (bijv. een onvoorwaardelijke betaling
van de resterende betalingstermijn). Het al of niet opgeleverd zijn van
een werk kan echter nog wel eens aanleiding geven tot diskussie tussen
aannemer en opdrachtgever en eventueel tot arbitrage.
In de UAV 68 is de opneming, goedkeuring en oplevering geregeld in par.
9 en 10. Essentie van deze paragrafen is, dat een direktie, die in dit
geval de plaats van een opdrachtgever inneemt, verantwoordelijk is voor
de opneming en goedkeuring. Het werk dient volgens bestek en eventuele
wijzigingen ter opneming te worden aangeboden, zodat een aannemer verplicht is om de bij de opneming gekonstateerde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. Kleine gebreken mogen echter geen aanleiding geven om het werk te weigeren. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd,
indien het werk is goedgekeurd, echter niet als een deel van het werk,
dat reeds gereed is, in gebruik wordt genomen ('voorlopige ingebruikneming'). Dit betekent niet, dat het werk niet in delen zou kunnen worden
opgeleverd. (40)
In de AVTI 78 wordt de opneming, de opleveringsbeproeving genoemd. In
feite komen de bepalingen in art. 29 en 30 van de AVTI 78 over de opleveringsbeproeving, de goedkeuring en de oplevering, op het zelfde neer
als in de UAV 68. Een direktie is verantwoordelijk voor de opleveringsbeproeving en de goedkeuring, waarbij een aannemer genoodzaakt kan zijn
om verbetringen of wijzigingen aan te brengen, indien het werk niet geheel conform bestek bij de opleveringsbeproeving ter beschikking is gesteld. In geval van kleine verbeteringen of wijzigingen dient het werk
te worden goedgekeurd (art. 27-lid 1 AVTI 78). Een vervroegde ingebruikneming (vergelijk voorlopige ingebruikneming: par 10 UAV 68) heeft ook
in de AVTI 78 geen oplevering tot gevolg.
De AVKA 79 bepaal~(art. 14-lid a t/m c), dat het werk als opgeleverd
moet worden beschouwd door mondelinge goedkeuring, ingebruikneming en
niet opneming door een opdrachtgever binnen 8 dagen na schriftelijke mededeling van een aannemer. Kleine gebreken mogen ook hier geen aanleiding
geven tot het niet aanvaarden van het werk.
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De feitelijke aansprakelijkheid, die er zowel in de UAV 68, de AVTI 78
als de AVKA 79 wordt gelegd op een aannemer tot het moment van 1e oplering en bij 1e oplevering, is het zorg dragen voor een goede en veilige
uitvoering van het werk, conform bestek en eventuele aanvullingen en wijzigingen.
- ad II - De onderhoudsperiode of de nazorgperiode is een verplichting
voor een aannemer, die steeds vaker in een aannemingsovereenkomst wordt
opgenomen: het is een zogenaamd 'gebruik' geworden. De verplichtingen
gelden ten aanzien van het werk, dat zojuist is opgeleverd en houden
meestal in:
het herstellen van gebreken, inhoudende alles wat niet in overeenstemming is met het bestek en de eisen van goed en deugdelijk werk,
waarbij aan het einde van de onderhoudsperiode een zogenaamde 2e oplevering plaats vindt.
Het is ook mogelijk, dat een geldelijke vergoeding door een aannemer
wordt gegeven ter dekking van de kosten, die gemaakt moeten worden door
een opdrachtgever om de gebreken te herstellen àf ter dekking van de
waardevermindering van het werk.
Volgens de UAV 68 begint de onderhoudsperiode - in de UAV 68 de onderhoudstermijn genoemd - op de dag na de 1e oplevering. De duur van de onderhoudsperiode is echter niet bepaald. In par. 11 UAV 68 wordt gesteld,
dat indien een onderhoudsperiode is voorgeschreven, een aannemer is gehouden om gebreken voor zijn rekening te herstelllen, die tijdens de onderhoudsperiode aan het licht komen. Dit betreft niet de gebreken, die
zich voordoen aan de door of namens een opdrachtgever voorgeschreven konstrukties en werkwijzen èn bouwstoffen en hulpmiddelen, die door hem ter
beschikking zijn gesteld (par. 5 UAV 68). Op een aannemer blijft echter
wel de waarschuwingsplicht rusten (par. 6- lid 14 UAV 68).
In de AVTI 78 wordt de onderhoudsperiode de garantietermijn genoemd. De
garantietermijn duurt volgens art. 32 AVTI 78 zes maanden, te rekenen vanaf de dag van 1e oplevering, incl. de dag van 1e oplevering. Een aannemer
heeft ook hier de verplichting om de - tijdens de garantietermijn gekonstateerde gebreken te herstellen, met uitzondering van die gebreken, die
te maken hebben met de door een opdrachtgever geleverde, c.q. voorgeschreven materialen, onderdelen, konstrukties of werkwijzen (art. 44- lid 2
AVTI 78). Echter ook nu moet een aannemer waarschuwen tijdens of voor de
uitvoering van - een deel van - het werk, in geval van klaarblijkelijke gebreken (art 10- lid 2 AVTI 78).
Is de AVKA 79 van toepassing, moet een aannemer de binnen 30 dagen na 1e
oplevering gemelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk herstellen (art. 14sub b end AVKA 79). Deze periode van 30 dagen wordt in de AVKA 79 de onderhoudstermijn genoemd.
Volgens de UAV 68 (par. 11- lid 4) en de AVTI 78 (art. 32- lid 4) is een
aannemer niet verplicht om de in de onderhoudsperiode ontstane schade te
herstellen. De AVKA 79 doet hierover geen uitspraak. Een aannemer kan echter wel aansprakelijk worden gesteld voor deze schade.
- ad III - In de aansprakelijkheid na de onderhoudsperiode spelen twee zaken een zeer belangrijke rol (41), te weten:
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- artikel 1645 BW,
dit artikel stelt een aannemer gedurende 10 jaren na oplevering aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van het gebouw
- verborgen gebreken,
een aannemer is gedurende 5 (UAV 68), 4 (AVTI 78) of 3 (AVKA 79) jaren na oplevering aansprakelijk voor gebreken, die niet gekonstateerd
hadden kunnen worden door een opdrachtgever voor of ten tijde van de
oplevering van het werk
Met oplevering wordt in de drie genoemde standaardregelingen bedoeld: vanaf het einde van de onderhoudsperiode of indien deze niet is afgesproken,
vanaf de dag van gereedkomen van het werk.
Behalve de twee genoemde uitsluitingen, is een aannemer na oplevering niet
meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk. Een aannemer blijft
echter wel aansprakelijk voor gebreken, die door zijn fouten zijn veroorzaakt gedurende de normale verjaringstermijn van 30 jaar (art. 2004 BW).
De bewijslast ligt in het laatste geval bij de benadeelde , terwijl de bewijslast ten gevolge van art. 1645 BW gedurende de eerste 10 jaar na oplering bij een aannemer rust.
Aangezien art. 1645 BW in het verleden veel aanleiding heeft gegeven tot
diskussie, met name over de interpretatie van enkele uitdrukkingen in het
artikel, èn het feit, dat art. 1645 BW regelend recht is, is dit artikel
in het Ontwerp Nieuw Burgerlijk Wetboek (Ontw.NBW) vooralsnog weggelaten.
Met regelend recht wordt bedoeld, dat een rechtsregel, dit tot het regelend recht behoort, is uit te sluiten in een (aannemings)overeenkomst. Er
bestaat nog steeds onduidelijkheid over:
- het gebouw,
Enge opvatting: die onroerende goederen, die bestemd of geschikt zijn
om mensen, dieren of goederen in zich op te nemen
Ruime opvatting: Elke konstruktie van enige omvang van hout, steen,
metaal of ander materiaal, welke op de plaats van bestemming, hetzij
direkt of indirekt met de grond verbonden is, hetzij direkt of indirekt steun vindt in of op de grond
- geheel of gedeeltelijk teniet gaan,
Enge leer: van vergaan is sprake, indien het gebouw is ingestort
Ruime leer: er is reeds van vergaan sprake, indien zich ernstige gebreken voordoen, die echter niet tot instorting hoeven te leiden
In zowel de UAV 68 als de AVKA 79 wordt de aansprakelijkheid van een aannemer enigszins beperkt ten opzichte van art. 1645 BW, doordat gesteld
wordt, dat een aannemer na oplevering van het werk niet meer aansprakelijk is voor tekortkomingen aan het werk (par. 12- lid 1 UAV 68 en art.
14- sub e AVKA 79). In de AVTI 78 wordt art. 1645 BW in feite buiten werking gesteld, doordat - volgens art. 47- lid 1 - 4 jaar na oplevering elke aansprakelijkheid op een aannemer komt te vervallen.
Verborgen gebreken kunnen voorkomen in bestelde en geleverde bouwstoffen
en kunnen zich voordoen in de uitvoering van het werk. Belangrijker dan
deze tweedeling, is echter de vraag of een bepaald gebrek als verborgen
kan en mag worden betiteld. Bij de beantwoording van deze vraag, alsmede
bij de bepaling van de aansprakelijkheid van een aannemer, is de mate,
waarin een direktie/opdrachtgever toezicht heeft gehouden tijdens de uitvoering èn de deskundigheid van direktie/opdrachtgever een belangrijke
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rol. De gunstigste situatie voor de opdrachtgever lijkt de situatie, waartotaal geen toezicht is gehouden en hijzelf ondeskundig is. Echter er
wordt altijd een zekere mate van toezicht verondersteld en er wordt uitgegaan van een zekere deskundigheid van opdrachtgever/direktie.
De UAV 68 spreken daarbij over nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering
danwel bij opneming. Pas wanneer het gebrek door een direktie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, kan worden gesproken van een verborgen gebrek en van aansprakelijkheid van een aannemer wegens wanprestatie (art. 1279 BW).
De AVTI 78 stellen een aannemer niet expliciet aansprakelijk voor verborgen gebreken, echter bepalen, dat een aannemer aansprakelijk is, indien er
opzet of aan opzet grenzende grove schuld van een aannemer in het spel is
(art. 47- sub a AVTI 78).
Het verborgen gebrek is in de AVKA 79 opgenomen in art. 14- sub e en f.
Hierin wordt bepaald, dat een aannemer binnen 3 jaar na oplevering aansprakelijk is te stellen, voor verborgen gebreken, die een opdrachtgever
binnen 6 weken na konstatering aan een aannemer dient te melden.
Resumerend kan gesteld worden, dat een aannemer aansprakelijk kan worden
gesteld voor:
- alle gebreken en tekortkomingen tot en met de dag van 1e oplevering
van het werk
- herstel van gebreken gedurende de eventuele onderhoudsperiode
- verborgen gebreken gedurende 5, 4 of 3 jaar na oplevering
- geheel of gedeeltelijk teniet gaan van het gebouw binnen tien jaar
na oplevering
- gebreken, die door zijn fouten zijn veroorzaakt gedurende 30 jaar
na oplevering (bewijslast berust bij opdrachtgever)
Ondanks de hier gesuggereerde duidelijkheid, is de aansprakelijkheidsproblematiek verre van eenvoudig. De gebruikte formuleringen zijn vaag gedefinieerd en de grenzen tussen de aansprakelijkheden van aannemer en opdrachtgever niet altijd even duidelijk te bepalen.
Behoudens een aannemer kan ook een architekt (AR 71) of een adviserend
ingenieur (RVOI 66-herziene druk 71) aansprakelijk worden gesteld voor
schade, die voortvloeit uit het ontstaan van gebreken.
Ingevolge art. 33 AR 71 is een architekt aansprakelijk voor schade, geleden als rechtsstreeks gevolg van een ernstige fout door deze architekt of
het in zijn dienst zijnde personeel gemaakt, tenzij hij aantoont, dat de
fout onder desbetreffende omstandigheden, bij normale vakkennis en met
inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening, niet
door deze architekt had kunnen worden vermeden. Verder is in art. 34 bepaald, dat de aansprakelijkheid van een architekt is beperkt tot het halve honorarium en dat elke aansprakelijkheid vervalt na 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van oplevering van het werk.
Uit art. 12 RVOI 66-herziene druk 71) blijkt, dat een adviserend ingenieur
alleen aansprakelijk is voor schade, als rechtsstreeks gevolg van tekortkomingen, die in redelijkheid door deze adviseur hadden kunnen worden
voorzien en waarbij de aansprakelijkheid is beperkt tot 5 jaar na de oplevering van het werk.
Door de onduidelijkheid in de verhouding tussen aannemer en opdrachtgever
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en de beperkte aansprakelijkheid, die rust op een architekt en/of adviserend ingenieur, dreigt een aannemer steeds vaker en voor meer aansprakelijk te worden gesteld.
Neemt een aannemer bovendien deel in een bouwteam of doet hij een turn-key
aanbieding, is - dat deel van - zijn aansprakelijkheid voor ontwerp en bestek groter dan voor een architekt of adviserend ingenieur, aangezien een
aannemer niet de risikobeperkende maatregelen in zijn standaardregelingen
(UAV 68, AVTI 78 en AVKA 79) heeft getroffen, die een architekt in de
AR 71 en een adviserend ingenieur in de RVOI 66-herziene druk 71 heeft
vastgelegd. (42)
Tot slot een bijzondere aansprakelijkheid, die in het bijzonder op een
(hoofd)aannemer - dit is kortweg de aannemer, die de belangrijkste (aannemings)overeenkomst met een opdrachtgever heeft gesloten - rust tijdens de
uitvoering van het werk, n.l. de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA). (43)
Deze WKA werd op 1 juli 1982 van kracht en houdt in, dat een (hoofd)aannemer aansprakelijk is voor de sociale verzekeringspremies en loonbelasting, die zijn onderaannemers en degenen, die personeel aan hem uitlenen,
verschuldigd zijn. De term ketenaansprakelijkheid betekent, dat de aansprakelijkheid niet alleen geldt voor onderaannemers, die rechtsstreeks
door een (hoofd)aannemer worden, maar ook voor al degenen, die door deze
onderaannemers, etc. worden ingeschakeld.
Uit de WKA vloeit een grote aansprakelijkheid en daarmee een groot risika voor een hoofdaannemer voort, wat al tot vele protesten heeft geleid.
De belangrijkste reden voor de invoering van de WKA is het willen en kunnen beteugelen van het zwart-geld circuit in de (onder)aannemerij.
3.3

Slotopmerking
In dit hoofdstuk Z1Jn twee zeer belangrijke onderwerpen besproken, t.w.
de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van een aannemer en de
partijen, waar hij vaak direkt of indirekt mee te maken heeft.
Men kan tot de slotsom komen, dat een aannemer in het algemeen een grote verantwoordelijkheid heeft tijdens de uitvoering van het werk en dat
er mede daardoor een grote aansprakelijkheid op een aannemer kan komen
te rusten; zowel tijdens de uitvoering als na oplevering van het werk.
Echter een zeer belangrijke vorm van aansprakelijkheid is nog niet genoemd, n.l. de garantie. Hierop zal in het volgende hoofdstuk worden ingegaan.
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Hoofdstuk 4
GARANTIES IN DE BOUW
4.1

Inleiding
De bekendheid met garanties vloeit voort uit het afgeven van garanties
op kunsumentenprodukten, zoals wasmachines, auto's e.d •• Deze garanties
worden meestal verstrekt door een producent, omdat een konsument zekerheid wil hebben over de kwaliteit en de deugdelijkheid van het door hem/
haar aangeschafte produkt.
Een garantie kan worden gezien als een bijzondere vorm van produktaansprakelijkheid, namelijk waarbij de aansprakelijkheid, die gedurende de
garantieperiode rust op een producent, schriftelijk is vastgelegd in een
garantieverklaring.
Essentie van een garantie is, dat een konsument gedurende de garantieperiode in principe niet hoeft aan te tonen, dat een producent schuldig is
('onvoorwaardelijke verhaalbaarheid'). Dit is een konsument wel verplicht
ingevolge art. 2004 BW (30jarige verjaringstermijn).
In de bouw zijn garanties ook een alom bekend verschijnsel. Het produkt
(het gehele werk of een deel daarvan), waar garantie op moet worden afgegeven door een aannemer, heeft echter vaak veel meer waarde en is in het
algemeen veel duurzamer dan de genoemde konsumentenprodukten.
De risiko's, die voort kunnen vloeien uit deze garantie, blijken steeds
groter te worden, met name voor een hoofdaannemer. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de steeds zwaardere garantieeisen, die door
een opdrachtgever worden gesteld. Daarnaast blijken onderaannemers en leveranciers zowel het afgeven van een garantie aan een hoofdaannemer als
de inhoud ervan te beperken.
Een garantie zou een 'gewaarborgde aansprakelijkheid' (44) in moeten houden, waarmee de garantieverstrekker (bijv. een aannemer) verklaart:
de aansprakelijkheid, die gedurende een bepaalde periode - eventueel
uitgebreid op bepaalde onderdelen - op hem rust en de verplichtingen, die daaruit voort kunnen vloeien ten gevolge van schade, op zich
te nemen
Het begin van de garantieperiode is in de praktijk niet altijd even duidelijk aangegeven, doch wel belangrijk. Belangrijk is ook, wie de garantie ontvangt, een opdrachtgever of een bezitter/gebruiker. Is het eerste
het geval, is de garantie niet overdraagbaar bij verhuur of verkoop, anders wel. Dit laatste kan duidelijke gevolgen hebben op het totale risiko,
dat door een aannemer gelopen kan worden ten gevolge van het afgeven van
een garantie.
Veelal blijkt een garantie geen uitbreiding, maar eerder een beperking
van de aansprakelijkheid te zijn, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt
door de vele uitsluitingen (zogenaamde 'exoneratieclausules'), die in een
garantie kunnen worden opgenomen.
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4.2

Garantiesoorten en -vormen
Als voornaamste garanties, waar een (hoofd)aannemer tegenwoordig om gevraagd kan worden, zijn te noemen:
- bankgarantie,
aantonen van kredietwaardigheid, solvabiliteit en liquiditeit èn zekerheid, dat een bank zo nodig dekking biedt
prijsgarantie,
bindende afspraak over de prijs van een werk
ontwerpgarantie,
instaan voor de kwaliteit van het ontwerp
- uitvoeringsgarantie,
zekerheidsstelling, dat het werk wordt uitgevoerd
- nazorggarantie,
~
garantie, dat een aannemer zij n verplichtingen in de nazorgperiode
nakomt
- driehoeksgarantie,
garantie, waarin zowel opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemer/
leverancier deelnemende partijen zijn
- veiligheidsgarantie,
verklaring van een aannemer, dat hij zorg zal dragen voor de veiligheid (bijv. Arbo, veiligheidswet) tijdens de uitvoering van het werk
- Wet Ketenaansprakelijkheidgarantie,
vastlegging door een aannemer, dat hij de plicht, die op hem rust in
gevolge de WKA, na zal komen indien dat van hem wordt gevraagd
- Garantie voor ontwerp en bestek ten gevolge van deelname in een bouwteam,
aannemer verklaart, dat hij zijn deel van de aansprakelijkheid voor
ontwerp en bestek, op zich zal nemen
Bijna alle bovengenoemde garanties hebben betrekking op de periode tijdens
de uitvoering van het werk, eventueel verlengd tot het einde van de onderhoudsperiode. Uitzonderingen zijn de ontwerpgarantie, de driehoeksgarantie
en de laatstgenoemde garantie.
Echter een garantie, die pas ingaat, nadat het produkt geleverd is, c.q.
het werk opgeleverd is, heeft in het algemeen veel meer betekenis, zeker
voor een konsument of opdrachtgever. Bovendien brengt een dergelijke garantie een veel groter risiko voor een producent, c.q. aannemer met zich
mee.
Opgemerkt kan nog worden, dat een bankgarantie tot een belangrijke groep
garanties wordt gerekend, n.l. de zekerheidsgaranties. Een zekerheidsgarantie bevat een verklaring, die inhoudt, dat wordt ingestaan voor het
intreden van een bepaalde gebeurtenis (prestatie) op een bepaald tijdstip
(vgl art. 1352 BW). (46)
De garanties na oplevering vloeien in de bouw meestal voort uit garantieeisen, die o.a. in een aannemingsovereenkomst of bestek zijn opgenomen. De
genoemde mogelijke beperking van de aansprakelijkheid, door gebruik te maken van een garantie gaat voor een (hoofd)aannemer steeds minder op. Een
tendens in de richting van steeds zwaardere garantieeisen, heeft inmiddels
de kreet 'onmogelijke garantie' ontlokt. (47) Hiermee wordt bedoeld, dat
een aannemer redelijkerwijs niet verplicht kan worden gesteld om gebreken
te herstellen of schade te vergoeden, indien er sprake is van een ontwerp25

fout (n.b. dit geldt niet, wanneer een aannemer een ontwerpgarantie heeft
afgegeven) of indien mag worden uitgegaan van de goede trouw van een aannemer.
Bij het afgeven van een garantie op het werk door een aannemer na oplering, kan ruwweg een onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen, t.w.
- een algemene garantie op het hele werk, eventueel met wijzigingen
voor bepaalde materialen/onderdelen in het werk (zie bijlage 2)
- een garantie op afzonderlijke materialen/onderdelen, die het werk omvat (zie bijlage 3)
Een algemene garantie kan een groot risiko met zich meebrengen, terwijl
ook garanties op afzonderlijke materialen/onderdelen een zware verplichting op een aannemer kunnen leggen (bijv. t.g.v.'excessieve garantieeisen')
4.3

Garanties in standaardvoorwaarden en -regelingen
In de standaardvoorwaarden (o.a. UAV 68, AVTI 78 en AVKA 79) kunnen ook
bepalingen zijn opgenomen omtrent een garantie.
In de UAV 68 zijn deze bepalingen neergelegd in par. 22. Hierin is bepaald, dat een aannemer - voor het ~esbetreffende materiaal of onderdeel 11
zich verbindt voor zijn rekening alJle voorkomende gebreken, welke kenlijk te wijten zijn aan een minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste schriftelijke aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen 11 (par. 22- lid la UAV 68).
De garantie gaat in vanaf het moment, dat het onderdeel, waarin het materiaal verwerkt kan zijn, gereed komt, waarbij de in het bestek genoemde
garantieperiode pas aanvangt bij oplevering van het werk (par. 22- lid lb
UAV 68).
Par. 22- lid la UAV 68 betekent feitelijk, dat er geen onvoorwaardelijke
herstelplicht op een aannemer rust, maar dat een opdrachtgever aan moet
tonen, dat het ontstaan van het gebrek aan bovengenoemde oorzaken is te
wijten. Een opdrachtgever heeft dus geen onvoorwaardelijke verhaalbaarheid op een garantie.
De AVTI 78 spreken over garantietermijn en garantie (art. 32 AVTI 78),
waarmee wordt bedoeld de onderhoudsperiode, resp. de verplichtingen, die
gedurende deze periode op een aannemer kunnen komen te rusten. In de zin
als bedoeld in de UAV 68, wordt niet over een garantie gesproken, d.w.z.
over een garantie na oplevering van het werk.
In de AVKA 79 zijn in het geheel geen bepalingen opgenomen over een garantie, als in de UAV 68 is bedoeld.
Naast de garantieregelingen, die kunnen Z1Jn opgenomen in de standaardvoorwaarden, bestaan er sinds nog niet al te lange tijd speciale garantieregelingen. Zeer bekend zijn inmiddels de garantieregelingen van het
Garantie Instituut Woningbouw (GIW), t.w. de Garantieregeling voor Eensgezinshuizen E 1983-1 en de Garantieregeling voor appartementsrechten
A 1983-1. Deze garantieregelingen zijn van toepassing voor opdrachtge26

vers, die de bedoeling hebben om zelf een - nog te bouwen - woning te
gaan betrekken èn een garantie aanvragen bij het GIW. Hierbij is het vereist, dat het ontwerp niet door een opdrachtgever zelf is gemaakt en dat
direktie wordt gevoerd door een onafhankelijke derde. (39)
De intentie van het GIW is om partikuliere opdrachtgevers te beschermen
tegen een aannemer. Om dit te bereiken is o.a. een standaardgarantie opgesteld door het GIW, die een aannemer moet ondertekenen. Dit laatste
geldt natuurlijk alleen voor woningen, waarvoor een GIW-garantie is aangevraagd.
Bovendien is de N.V. Waarborgmij GIW opgericht om- tot een bepaalde
hoogte - een opdrachtgever in te kunnen dekken tegen het niet nakomen
van de verplichtingen, voortvloeiende uit een GIW-garantie, door een aannemer: maximaal tot 17 à 20 % van de koop- of aanneemsom.
De GIW-garantie is een vrij verstekkende garantie, die daardoor een vrij
groot risiko voor een aannemer met zich mee kan brengen.

4.4

Risikobeperkende middelen
Ter dekking van de reeds diverse malen genoemde risiko's, kan een aannemer een verzekering afsluiten voor een garantie: een zogenaamde verzekerde garantie. Een dergelijke garantie kan echter ook voordelen bieden voor
een opdrachtgever, aangezien de verhaalbaarheid op een garantie (ook wel
'regresrecht' genoemd) veelal niet verloren gaat ten gevolge van het faillissement van een aannemer. Een verzekerde garantie kent echter dezelfde
nadelen als een 'gewone' garantie: de exoneratie-clausules en de niet onvoorwaardelijke verhaalbaarheid.
Het komt de laatste tijd steeds vaker voor, dat er een verzekerde garantie wordt afgegeven. Bekend is de 10-jarige verzekerde garantie in de dakbedekkingsindustrie.
Een verzekerde garantie op een heel werk, dat een aannemer heeft gemaakt,
komt nog niet of nauwelijks voor. De belangrijkste reden hiervoor is waarschijnlijk, dat een verzekering op een garantie vrij duur is. Dit laatste
wordt veroorzaakt door de - moeilijk aantoonbare - kwaliteits- en risikobehe~rsing tijdens de uitvoering, die in het algemeen wordt gevraagd van '
een aannemer door een verzekeringsmaatschappij.
Andere middelen voor een (hoofd)aannemer om zijn risiko's, die ontstaan
ten gevolge van het afgeven van garanties, te beperken zijn, b.v.:
- bij de aanbesteding en prijsvorming van het werk letten op de in het
bestek gevraagde garantie(s) en eventuele afspraken hierover te maken:
Gezien de krappe bouwmarkt is dit momenteel een moeilijk te hanteren middel.
- bij de inkoop van bouwmaterialen of uitbesteding van werkzaamheden,
een garantie van een leverancier of onderaannemer te vragen:
Voor het verkrijgen van resultaten uit het hanteren van dit middel
is er voldoende motivatie bij een aannemer nodig, om dit middel toe
te willen passen.
- het doen van voorstellen voor standaard (kwaliteits)garanties:
Een belangrijk hulpmiddel hierbij is een databestand van garanties
(index: zie bijlage 4), dat in samenwerking met de bedrijfsjurist
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van de aannemer - Bredero Bouw b.v. - is opgezet en naar tevredenheid funktioneert. Indien zowel de door een aannemer afgegeven garanties als de van onderaannemers en leveranciers ontvangen garanties in een dergelijk databestand worden opgenomen, kan een aannemer veel meer inzicht verkrijgen in de garantieproblematiek.
- het opnemen van onderhoudsvoorschriften in de bepalingen in een garantie (voorbeeld: zie bijlage 5):
Hiermee kan een aannemer een opdrachtgever vertellen, wat een opdrachtgever moet of kan doen om goed onderhoud te plegen en om eventuele schade te voorkomen of te beperken.
4.5

Kwaliteitsgaranties
Kwaliteits- of deugdelijkheidsgaranties zijn naast de zekerheidsgaranties, de tweede belangrijke groep garanties. Het afgeven van een kwaliteitsgarantie houdt in, dat wordt ingestaan voor de kwaliteit of de
deugdelijkheid van een prestatie of produkt (bijv. bouwwerk). In een
dergelijke garantie kunnen bepalingen zijn opgenomen over de kwaliteit
of de deugdelijkheid van een prestatie/werk of produkt/gebouw. Deze bepalingen kunnen wettelijk (bv. 2004 BW: 30-jarige verjaringstermijn en
1279 BW: wanprestatie) of kontraktueel (bv. par. 22 UAV 68) zijn. (45)
In deze bepalingen kan verwezen worden naar normen (bv. NEN, ISO, DIN),
kenmerkbladen (bv. VENEDAK, TNO) of kwaliteitsverklaringen (bv. KOMO,
NEDACO). Het niet voldoen aan een bepaalde kwaliteitseis of het niet
deugdelijk zijn wordt vaak betiteld als funktionele ondeugdelijkheid
(d.w.z. het niet meer beantwoorden aan de funktie, die het onderdeel
had aan het begin van de garantieperiode) of specifieke ondeugdelijkheid (d.w.z. het in het geheel niet meer voldoen).
Over deze twee visies bestaat veel onenigheid, met name omdat het verschil in hoogte van de schadevergoeding groot kan zijn, wanneer een
vergoeding wordt bepaald op basis van de ene of de andere visie. Waarom voor een bepaalde visie wordt gekozen, is vaak zeer moeilijk te
verdedigen. Bovendien is het begrip ondeugdelijkheid op zich al moeilijk te definiëren.
Desalniettemin kan een kwaliteitsgarantie een goed middel zijn om de
risiko's enigszins te beperken. Dit kan worden bereikt, indien er in
een kwaliteitsgarantie niet alleen afspraken worden gemaakt over de
norm of kwaliteit, waaraan moet worden voldaan, maar ook over de beproevingsmethode, die gebruikt moet worden om vast te stellen of een
materiaal/onderdeel in een gebouw niet meer aan deze norm of kwaliteit
beantwoord.
Aangezien hierdoor meer duidelijkheid kan ontstaan over wat deugdelijk,
c.q. ondeugdelijk is, kan een kwaliteitsgarantie, behalve een beperking van het risiko van een aannemer, een grotere zekerheid aan een
opdrachtgever bieden.
Uit eigen ervaringen is gebleken, dat voornoemde ideeën niet eenvoudig te realiseren zijn. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door
de komplexiteit van een (utiliteits)gebouw. Om toch een oplossing te
vinden, is een logische en systematische manier van werken sterk aan
te bevelen.
In de eerste plaats valt te denken aan het opstellen van twee standaard garantieconcepten, waarbij gebruik kan worden gemaakt van voor28

noemd databestand: éen ten behoeve van een opdrachtgever en éen ten
behoeve van een onderaannemer/leverancier. Een voorstel voor beide is
gemaakt samen met de bedrijfjurist van de aannemer.
In de tweede plaats kan gedacht worden aan een bepaalde systematische
verdeling van een gebouw in materialen en/of onderdelen. Hierop zal
in hoofdstuk 7 worden teruggekomen.
4.6

Slotopmerkingen
In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van een aantal wetenswaardigheden, die betrekking hebben op garanties in de bouw, met name bezien
door de bril van een aannemer.
Belangrijk is de konstatering, dat er een konflikt kan ontstaan tussen
de in hoofdstuk 3 besproken aansprakelijkheid en het afgeven van een garantie: Waar ligt de grens tussen deze beide aansprakelijkheden en welke
aansprakelijkheid is doorslaggevend in het geval dat zich een schadegeval
voordoet, de zwaarst wegende?
Er komt echter nog een probleem bij, n.l. het onderhoud (P.S. niet in dezelfde betekenis als bedoeld in de onderhoudsperiode). Onderhoudswerkzaamheden worden na oplevering van een werk verricht. Uit onjuist en/of
onvoldoende onderhoud kan ook schade voortvloeien. Vraag: Kan/Moet deze
schade worden verhaald op de garantie, die is afgegeven door een aannemer
of op de aansprakelijkheid van éen van de betrokken partijen?
Op deze vraag wordt aan het einde van het volgende hoofdstuk teruggekomen.
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Hoofdstuk 5
ONDERHOUD
5.1

Inleiding
Stelling: Onderhoud is een noodzakelijk kwaad.
In deze stelling, alsmede in dit en het volgende hoofdstuk, heeft het begrip onderhoud een andere betekenis dan in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3
werd met onderhoud bedoeld ('de onderhoudsperiode'), het herstellen van
alle gebreken, die zich na de 1e oplevering tot aan de 2e oplevering, aan
een gebouw voordoen. Dit kan worden betiteld als onderhoud in 'ruime' zin.
In dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk over meerjaren onderhoudskontrakten, wordt uitgegaan van het begrip onderhoud in 'enge' zin:
alle aktiviteiten, die ten doel hebben een objekt in de technische
staat te houden of terug te brengen, die nodig wordt geacht voor het
door het objekt te vervullen funktie (49)
Deze aktiviteiten kunnen betrekking hebben op het technische onderhoud
(bouwtechnisch en installatietechnisch) en op het schoonmaakonderhoud.
De voornoemde stelling is veelal afkomstig van eigenaars (bv. institutionele beleggers) en beheerders van gebouwen. De belangrijkste motivatie
voor deze stelling is de onvoorspelbaarheid, de onbeheersbaarheid en de
ankontroleerbaarheid van de uitgaven voor onderhoud. Met name de ankontroleerbaarheid leidt ertoe, dat het nut van deze uitgaven niet door een eigenaar/beheerder wordt ingezien en hierdoor veelal te hoog worden geacht.

5.2

Feitelijke en verlangde prestatie
Onderhoud is een onvermijdbaar gevolg is van het bezit/bestaan van een gebouw. (50) De uitgaven voor onderhoud vloeien voort uit de onderbaudsbehoefte van een gebouw. De onderbaudsbehoefte kan worden gedefinieerd als
het verschil tussen de prestatie, die een gebouw op een bepaald moment levert ('aktuele of feitelijke prestatie') en de prestatie, die dit gebouw
op dat moment moet leveren ('verlangde prestatie'). Indien een gebouw
nieuw is, mag worden verondersteld, dat de verlangde prestatie overeenkomt
met de feitelijke prestatie, hetgeen betekent, dat de onderbaudsbehoefte
nul is.
Echter zowel de feitelijke prestatie als de verlangde prestatie wijzigen
in de tijd. De feitelijke prestatie van een gebouw gaat achteruit ten gevolge van veroudering en gebruik. De verlangde prestatie stijgt in het algemeen in de tijd: te denken valt aan de hogere eisen, die er worden gesteld aan bijv. de veiligheid van, het welzijn van de mensen in en het representatieve karakter van een gebouw.
Duidelijk wordt waarschijnlijk, dat de onderbaudsbehoefte stijgt in de
tijd. Dit valt in het algemeen ook op te maken uit de resultaten van onderzoeken, die hiernaar in het verleden zijn gedaan. Het resultaat van een
dergelijk onderzoek is gegeven in figuur 5.1.
Om de feitelijke prestatie van een gebouw op een bepaald moment vast te
kunnen stellen, is een periodieke gebouwdiagnose of regelmatige inspektie
het meest gebruikelijke middel. Met een gebouwdiagnose of inspektie wordt
bedoeld:
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het vaststellen van de waarde van éen of meèr konditie-eigenschappen van een objekt ter vergelijking van de daarvoor vastgestelde
grenswaarden.
Als uitgangspunt of grenswaarde wordt bij een inspektie genomen, de prestatie, die oorspronkelijk van een gebouw gevraagd werd, c.q. door een gebouw geleverd werd. Op basis van een inspektie, die veelal door een interne technische dienst of externe onderbaudsorganisatie wordt uitgevoerd,
kan worden vastgesteld, welke onderhoudsingrepen vanuit technisch of funktioneel oogpunt moeten worden gepleegd op korte (bijv. binnen 1 jaar),
middellange (bijv. binnen 1 tot 5 jaar) of lange termijn (bijv na 5 jaar).
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Onderhoudskosten van een gemiddelde woning over de eerste
25 jaren van de levensduur van de woning

Om de verlangde prestatie op een bepaald moment te kunnen bepalen,, zullen
vaak alle bij een gebouw betrokken partijen moeten worden gehoord. Elke
partij heeft veelal nadere wensen eneisen. Deze partijen zijn meestal niet
alleen interne betrokkenen (o.a. gebruiker, eigenaar, beheerder), maar ook
externe betrokkenen (o.a. overheid, omwonenden, bezoekers).
De verlangde prestatie zou eigenlijk moeten worden vastgesteld door een
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eigenaar/beheerder zelf of hij zou de door een andere partij vastgestelde
verlangde prestatie in ieder geval in moeten willen zien. In de praktijk
blijkt echter nog regelmatig, dat bijv. een technische dienst, d.w.z. een
betrokkene op uitvoerend nivo, hier volledig verantwoordelijk voor te
zijn.
Onderhoud zou echter niet alleen op uitvoerend nivo, maar veel meer op managementnivo (bv een beheerder) of op direktienivo (bv een eigenaar) moe~
ten worden bekeken. Het uitwerken van een goede onderhoudstrategie, resp.
een goed onderhoudsbeleid is van wezenlijk belang om te komen tot de - met
name door eigenaars en beheerders zelf gewenste - voorspelbaarheid, beheersbaarheid en kontroleerbaarheid van de onderhoudsuitgaven.
Een middel om dit laatste doel te bereiken is bijv. de introduktie van een
Management Informatiesysteem (MIS). (53) Dit systeem wordt veelal toegepast om het gehele exploitàtievraagstuk in kaart te brengen. Ten behoeve
van het onderhoudsvraagstuk kunnen naast onderhoudskosten ook vele andere - met onderhoud verwante - kengetallen (o.a. storingen, onderhoudswerkpakket, beschikbaarheid van de installaties) worden opgenomen. Dit MIS kan
zeer veel bijdragen tot een optimale afstemming, die uiteindelijk gewenst
is, tussen de onderhoudsbehoefte en het onderhoudsbudget, dat beschikbaar
wordt gesteld door een eigenaar/beheerder.
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Tot slot moet een eigenaar - met name indien hij destijds betrokken is geweest bij de tot stand koming van het gebouw - zich realiseren, dat de
hoogte van de onderhoudskosten of -uitgaven grotendeels door beslissingen
- deels door hem zelf genomen - in die periode zijn bepaald -. De beïnvloedbaarbeid van de onderhoudskosten (zie figuur 5.2) is:
-

tijdens de samenstelling van het programma ~an eisen
tijdens de vóor-ontwerpfase
bij de uitwerking van het definitieve ontwerp
bij de aanbesteding
tijdens de uitvoering

±
±
±
±
±

50 %
25 %
10-15 %
5-10 %
5 %

Desalniettemin mag niet uit de figuur worden gekonkludeerd, dat de onderhoudskosten na oplevering niet meer te beïnvloeden zijn.
De manier, waarop het onderbaudsvraagstuk benadert wordt, kan van grote invloed zijn op de totale onderhoudskosten over de periode, dat een bepaalde
eigenaar/beheerder een gebouw in exploitatie heeft.
Verlaging van de totale onderhoudskosten over de bedoelde periode, die is
gerealiseerd door eenvoudigweg het onderhoudsbudget te verlagen, is veelal
niet de juiste weg. Dit kan n.l. een averechts effekt hebben op de totale
exploitatiekosten over de bedoelde periode, o.a. ten gevolge van leegstand,
een lagere verkoop- of restwaarde en hogere energiekosten door verouderde
of slecht onderhouden installaties.
5.3

Enkele onderhouds-adviesorganisaties
Er zijn echter vele andere wegen om dit doel te bereiken. Steeds meer adviesorganisaties bieden hun diensten aan om een eigenaar/beheerder te helpen bij het zoeken naar een oplossing voor het onderhoudsvraagstuk. Veelal
zijn deze organisaties gespecialiseerd in technisch onderhoud. Voor het
schoonmaakonderhoud kan een eigenaar/beheerder de benodigde kennis en ervaringen bij éen van de vele schoonmaakbedrijven inwinnen, die er in ons land
bestaan. Van de adviesorganisaties zullen hierna enkele worden besproken. ·
- Inbo Consult bv uit Woudenberg:
' INBOS, Systematisch en planmatig onderhoud van onroerend goed'
Met behulp van het geautomatiseerde INBOS-systeem kunnen de volgende
diensten ten behoeve van het technisch onderhoud worden aangeboden
aan een eigenaar/beheerder: het uitvoeren van inspekties met behulp
van een inspektiesysteem voor onroerend goed, overzichten van de
staat van onderhoud van onroerend goed, onderbaudsmaatregelen-overzichten over een bepaalde onderhoudsperiode, meerjaren onderhoudsbegrotingen, planningen voor herinspektie, jaarlijkse bijstellingen
van de overzichten èn onderbaudsbestekken en -begrotingen.
Door Inbo Consult wordt ook geassisteerd in het opzetten en uitvoeren van een renovatieplan, indien een grote mate van achterstallig
onderhoud mocht zijn gekonstateerd bij een eerste inspektie.
- Securiton bv uit Nijmegen:
' Systematisch Beheer en Onderhoud (SBO)'
Met behulp van een geautomatiseerd systeem kan Securiton o.a. een
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onderhoudsprogramma aanbieden, waarmee een eigenaar/beheerder precies
te weten komt, wat zijn gebouw nu en in de toekomst gaat kosten aan
onderhoud (technisch onderhoud). Wijzigingen, die kunnen ontstaan ten
gevolge van veranderde eisen van een eigenaar/beheerder zijn eenvoudig door te voeren. (55)
Kraan Bouwcomputing bv uit Rotterdam:
' Onroerend Goed Beheer'
Door Kraan Bouwcomputing (KBC) wordt advies gegeven over een al of
niet geautomatiseerd onderhoudssysteem, uitgaande van een systematische benadering van het technisch onderhoud. Verder kan KBC zorgen
voor o.a. de inventarisatie, de inspekties, een meerjaren-raming, de
werkvoorbereiding en de uitvoeringskontrole. De twee laatste diensten worden ook voor verbouwingen en andere exploitatievoorzieningen
aangeboden.
DHV- raadgevend ingenieursburo bv uit Amersfoort:
' Onderhoudsplanning woningbouw'
Uitgaande van een systematische benadering van het technisch onderhoud kan DHV een eigenaar/beheerder ondersteunen bij de inventarisatie, de inspektie, de doorvoering van automatisering en de administratieve organisatie van het onderhoud. Bovendien geeft DHV andere
technische en financiële adviezen over onderhoud.
Tricht bv + Brink bv uit Tiel/Voorburg:
'BIBOS'
Het geautomatiseerde BIBOS-systeem, dat uitgaat van een systematische benadering van het bouwtechnisch onderhoud, kan worden gebruikt
voor vele doeleinden, zoals o.a. het opstellen van opnameboeken,
meerjaren-begrotingen, -bestekken en -planningen èn de technische
en financiële kontrole tijdens de uitvoering.
Securiton bv in samenwerking met 4 schildersbedrijven:
' Plan Onderhoud'
Dit geautomatiseerde systeem is speciaal opgezet voor een systematische/planmatige aanpak van het onderhoud aan het schilderwerk. Geboden wordt o.a. het opstellen van een lange, middellange en korte
termijnonderhoudsplan, -bestek en -begroting èn het uitvoeren van
inventarisaties, inspekties en de onderhoudsaktiviteiten, die voortvloeien uit het bestek.
Brink/Molijn Onderhoud bv uit Groot-Ammers:
' Polis-Onderhoud'
Naast de veelal gewone faciliteiten als inventariseren, inspekteren,
opstellen van onderhoudsplanningen en -begrotingen (uitgaande van
een sytematische/planmatige aanpak van het onderhoud aan het schilderwerk), biedt Brink/Molijn een verzekering aan op het onderhoud.
Dit is als een nieuwe ontwikkeling in het onderhoudsgebeuren te zien.
Verzekerd is schade ten gevolge van inspektiefouten, adviesfouten,
fouten in de toegepaste materialen en applikatiefouten. Vraag: wat
kost deze verzekering en wat krijgt de verzekerde terug als er schade is opgetreden? (56)

Evenals een eigenaar/beheerder kan ook een aannemer, indien hij met een
onderhoudsvraag van een opdrachtgever gekonfronteerd wordt, de hulp inroepen van èen van de genoemde adviesorganisaties. Desalniettemin zijn de
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genoemde systemen in principe opgezet ten behoeve van eigenaars/beheerders van gebouwen en moet een aannemer zorg dragen voor de uitvoering van
de door een onderhouds-adviesorganisatie geplande onderhoudswerkzaamheden.
Een aannemer wordt in het algemeen niet bij de opstelling van een onderhoudsplan betrokken.
5.4

Onderbaudssoorten
Hiervoor is reeds diverse malen gesproken over een systematische/planmatige aanpak van het onderhoud. Met systematisch kunnen twee dingen worden
bedoeld. In de eerste plaats, dat een aantal logische stappen wordt gemaakt alvorens tot de opstelling van een onderhoudsplan, een onderhoudsbegroting en de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden te komen. In de
tweede plaats kan het betrekking hebben op een logische indeling van de
onderhoudswerkzaamheden op basis van een bepaalde gekozen verdeling van
een gebouw in materialenen/of onderdelen ('classificatie').
Planmatig is eigenlijk een ander woord voor preventief. In het algemeen
worden in het onderhoud twee belangrijke onderhoudssoorten onderscheiden,
t.w. preventief en korrektief onderhoud. Onder preventief onderhoud wordt
verstaan:
het onderhoud, voordat een storing is opgetreden, met het doel de
kans op het optreden van die storing in de op het onderhoud volgende
periode te verkleinen
Preventief onderhoud omvat aktiviteiten als o.a. periodiek onderhoud (bv
schoonmaken), inspektie en kontrole, bewaking van kwaliteit en eventueel
herstel.
De basisgedachte van preventief onderhoud staat loodrecht tegenover de
basisgedachte van het korrektief onderhoud:
het onderhoud, nadat een storing is opgetreden, met het doel de
storing op te heffen
Korrektief onderhoud omvat o.a. klachtenonderhoud en het herstel van
kleinere gebreken.
Eigenlijk is hiermee impliciet aangegeven, waarom de onderhoudsuitgaven
door vele eigenaars/beheerders worden of werden betiteld als onvoorspelbaar, onbeheersbaar en onkontroleerbaar. Het uitgaan van de korrektieve
onderbaudsgedachte houdt in, dat pas aktie wordt ondernomen, indien er
een klacht binnenkomt of wanneer een gebrek toevallig door een eigenaar
of beheerder zelf is gekonstateerd. Wanneer die klacht binnenkomt of dit
gebrek wordt gekonstateerd is nagenoeg nooit te voorspellen, zeker niet
in tijd en hoeveelheid, en dit geldt dus ook voor de onderhoudskosten.
Vindt daarnaast veelal ook nog een slechte registratie plaats van de verrichte onderhoudswerkzaamheden, zijn de onderhoudskosten bovendien grotendeels ankontroleerbaar geworden.
De basisgedachte van preventief onderhoud is juist het voorspellen van
bepaalde onderhoudsaktiviteiten, het mede hierdoor kunnen voorspellen en
beheersen van de onderhoudsuitgaven en een goede registratie van de verrichte onderhoudswerkzaamheden.
Het zal duidelijk zijn, dat om deze redenen tegenwoordig in het algemeen
voor een preventieve/planmatige aanpak van het onderhoud wordt gepleit.
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De onderhoudssoorten preventief en korrektief onderhoud worden in dit
rapport omschreven als 'eigenlijk' onderhoud, d.w.z. passend binnen de
definitie als gegeven in par. 5.1.
Daarnaast kunnen een aantal andere onderhoussoorten worden genoemd:
- Modifikatief onderhoud,
het onderhoud, dat ten doel heeft het verlagen van de onderhoudskosten door het aanbrengen van veranderingen of verbeteringen
- Mutatief onderhoud,
het onderhoud, ten gevolge van een wisseling of wijziging in het
gebruik, o.a. bij verhuizingen
- Groot onderhoud of Renovatie,
onderhoud, dat omvangrijk is, een vrij groot uitvoeringsinterval
heeft en van belang is om het beëindigen van de levensduur te
voorkomen
Deze onderhoudssoorten worden als 'oneigenlijk' onderhoud betiteld, aangezien aktiviteiten, die tot deze onderhoudssoorten worden gerekend, in
het algemeen niet behoren tot de aktiviteiten, als bedoeld in de definitie van onderhoud (zie par 5.1).
Echter deze onderhoudssoorten worden genoemd, omdat vele eigenaars/beheerders regelmatig te maken hebben met deze soorten onderhoud(skosten)
tijdens de exploitatie van een gebouw. Dit zijn in feite randgebieden van
het onderhoudsvraagstuk, echter de vragen, die hierover (kunnen) worden
gesteld door een eigenaar/beheerder aan een aannemer, zijn zeker niet
minder belangrijk.
5.5

Onderhoudsstrategieën
Naast de eerstgenoemde twee onderhoudssoorten, preventief en korrektief
onderhoud, worden vaak een drietal onderhoudsstrategieën genoemd, t.w.
- Storingsafhankelijk onderhoud (SAO),
onderhoud, benodigd om de storing op te heffen vindt eerst plaats
nadat de storing is opgetreden
- Gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO),
bepaald onderhoud vindt plaats, nadat een bepaalde periode van
gebruik is verstreken
- Toestandsafhankelijk onderhoud (TAO),
onderhoud, dat primair bestaat uit een voorgeschreven toestandsinspektie, waarbij de opgenomen toestand wordt vergeleken met een
norm
Een onderhoudsstrategie bepaalt in belangrijke mate, hoe er organisatorisch door een eigenaar/beheerder op het onderhoudsvraagstuk kan wordep gereageerd. Een keuze voor een bepaalde onderhoudsstrategie heeft
k~equenties op alle 3 nivo's: beleid, strategie en uitvoering.
De indeling in preventief en korrektief onderhoud heeft eigenlijk al~
leen betrekking op het soort aktiviteit, dat wordt gepleegd. Desalniet- 'I
temin kan er een relatie tussen beide indelingen worden gelegd, n.l.
- korrektief onderhoud en SAO gaan veelal samen
- preventief onderhoud en GAO/TAO worden vaak samen genomen
De belangrijkste reden hiervoor zal enigszins duidelijk zijn: preventief
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onderhoud, GAO en TAO gaan uit van voorspelbare onderhoudsaktiviteiten,
korrektief onderhoud en SAO niet.
In het navolgende zal dieper worden ingegaan op preventief onderhoud in
kombinatie met een TAG-strategie. De voornaamste reden, waarom is gekozen voor TAO in plaats van GAO, is, dat het hanteren van de GAG-strategie een grote mate van zekerheid vereist over het toekomstig gedrag en
gebruik van een objekt. Een gebouw is echter aan vele intrinsieke (o.a.
materiaaleigenschappen, detaillering, uitvoering) en externe faktoren
(o.a. klimaat, geografische ligging, gebruik) onderhevig, dat aan deze
vereiste niet kan worden voldaan. Gezien de onvoorspelbaarheid van een
groot deel van deze faktoren, is een regelmatige inspektie, waarvan bij
een TAG-strategie wordt uitgegaan, bijzonder raadzaam.
5.6

Stappen om te komen tot een preventieve TAG-strategie
In de toepassing van preventief onderhoud in kombinatie met een TAG-strategie, kunnen vijf stappen worden onderscheiden:
STAP 1 Het opstellen van een inventarisatie bestandgegevens
De inventarisatie bestandgegevens is het resultaat van een gebouwanalyse,
waarbij gezocht wordt naar onderhoudsgevoelige en -behoevende materialen
en/of onderdelen in een gebouw. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt
tussen een nieuw gebouw en een bestaand gebouw.
Als er sprake is van een nieuw gebouw kan gebruik worden gemaakt van bestek, tekeningen, bestelbrieven en uitkomsten van gesprekken met de uitvoerder, projektleider of bedrijfsleider, die bij het realiseren van een
gebouw betrokken zijn geweest.
Wanneer een inventarisatie moet worden gemaakt van een bestaand gebouw,
wordt er eerst een algehele gebouwinspektie uitgevoerd, naast het voeren
van gesprekken met de huidige en/of vorige gebruikers, c.q. huurders.
Verder kan in beide gevallen gebruik worden gemaakt van literatuurgegevens over de levensduurverwachting van materialen/onderdelen, o.a. Misset
Beheer en Onderhoud (zie bijlage 6).
STAP 2 Het opstellen van een onderhouds- en inspektieprogramma
Uitgaande van de gemaakte inventarisatie wordt een onderhouds- en inspektieprogramma opgesteld met behulp van literatuurgegevens, zoals o.a. Misset (zie bijlage 7) en NWR/NCIV (zie bijlage 8), ervaring van kwaliteitsinspekteurs, kennis over het gebouw in de uitvoering en inschatting van
intrinsieke en externe faktoren. (57, resp. 58)
Gegevens, die in het onderhouds- en inspektieprogramma kunnen worden opgenomen zijn:
- inhoud en tijdstip van bepaalde onderhoudsaktiviteiten
- inspektiemoment (wanneer moet worden geinspekteerd)
Belangrijk bij de vaststelling van de inspektiemomenten is, dat deze momenten op elkaar worden afgestemd voor de materialen/onderdelen, die éen
geheel vormen, c.q. zich dicht bij elkaar bevinden.
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STAP 3 Het uitvoeren van inspekties
Uit het onderhouds- en inspektieprogramma vloeien de te verrichten inspekties voort, die zouden moeten worden uitgevoerd door-een kwaliteitsinspekteur. Met behulp van literatuurgegevens (zie o.a. bijlagen 9 en 10)
(59, resp. 60) en de kennis en ervaring van de kwaliteitsinspekteur kunnen inspektielijsten worden opgesteld. Hierin wordt informatie opgenomen
over het - te inspekteren - materiaal/onderdeel, opsomming van mogelijke
voorkomende gebreken, eventueel normen voor afkeuring en eventueel bepaalde selektiekriteria, indien van een steekproef wordt uitgegaan.
De uiteindelijke rapportage moet naast een beoordeling van de afzonderlijke materialen/onderdelen, ook een algemene beoordeling van het gehele
te inspekteren gebouw bevatten.
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STAP 4 Het opstellen van een urgentieprogramma of onderhoudswerkplan op
korte termijn
Met behulp van urgentiegraden (zie figuur 5.3) kan een (kwaliteits) inspekteur globaal aangeven:
- in welke staat van onderhoud de diverse materialen/onderdelen in
het gebouw verkeren
- dat bepaalde onderhoudswerkzaamheden en/of inspekties vervroegd,
c.q. uitgesteld kunnen worden
- dat hij een grote investeringen in het gebouw in de nabije toekomst
Met deze gegevens kan het onderhoudswerkplan op korte termijn worden opgesteld, d.w.z. een overzicht van de werkzaamheden, die binnen éen jaar
moeten worden uitgevoerd.
STAP 5 Het uitvoeren van de benodigde onderhoudswerkzaamheden
Dit is primair een taak, die rust op een aannemer. Deze aannemer moet
zorgen, dat de uit het onderhoudswerkplan voortvloeiende werkzaamheden
goed, efficient en veilig worden uitgevoerd.
5.7

Winkels Raadhuisgronden te Bussum
In het in hoofdstuk 1 genoemde meerjaren onderbaudskontrakt Winkels
Raadhuisgronden te Bussum (WRB), is de aannemer, naast het verrichten
van benodigd onderhoud gedurende 2 jaar en het uitvoeren van inspekties gedurende 10 jaar, bovendien de verplichting aangegaan om een onderhouds- en inspektieprogramma op te stellen voor de bovengenoemde aktiviteiten.
Bij de uitwerking van deze verplichting is uitgegaan van preventief onderhoud, in kombinatie met een TAG-strategie. Dit heeft uiteindelijk ge~
resulteerd in 4 dokurnenten (zie bijlage 11):
1 Een overzichtslijst,
waarin Z1Jn opgenomen een bestekskode (volgens het SRW (61)), een
omschrijving van het onderdeel van het werk en nog te reserven
ruimte
2 Een inventarisatie bestandgegevens,
waarin opgenomen een bestekskode (SRW), een beschrijving van het
onderdeel, het materiaal, de hoeveelheid (aantal+ eenheid), deleverancier, eventueel een onderbaudsvoorschrift en ruimte voor opmerkingen (bv. garanties of onderaannemers)
3 Een onderhouds- en inspektieprogramma,
waarin opgenomen een bestekskode (SRW), omschrijving van de onderhourlsaktiviteit of inspektie, de financieringsbron, een meerjarenplanning, het aantal bestede uren voor de desbetreffende onderhoudsof inspektieaktiviteit, de benodigde hoeveelheid materiaal, de totale
kosten voor onderhoud, c.q. inspektie per kode en een meerjaren kostenraming
4 Inspektielijsten,
waarin opgenomen een bestekskode, een omschrijving van het onderdeel
en het materiaal, de hoeveelheid (aantal+ eenheid), een opsomming
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van mogelijke gebreken, de mogelijkheid om aan te geven of wel of
geen aktie moet worden ondernomen en ruimte voor eventuele opmerkingen (bv urgentie etc.)
De overziehtslijst is toegevoegd ten behoeve van de opdrachtgever, aangezien deze lijst hem meer inzicht verschaft in het totale pakket, dat
wordt aangeboden.
Een keuze is gemaakt voor een verdeling van het gebouw in materialen/onder ('classificatie') volgens het Standaard Referentiebestek voor de Woningbouw (SRW), omdat in de eerste plaats het bestek voor WRB is geschreven volgens het SRW. In de tweede plaats is bij de beantwoording van de
vraag welke andere classificatie zou moeten worden gekozen - gezien de
geringe omvang van het projekt WRB - voorlopig gekozen voor de handhaving
van de SRW-indeling.
Het opstellen van een inventarisatie, een onderhouds- en inspektieprogramma en inspektielijsten vloeit direkt voort uit de stappen 1, 2 en 3, die
in par. 5.6 zijn genoemd.
Een onderhoudswerkplan (STAP 4) kan pas worden opgesteld, wanneer de eerste inspekties zijn uitgevoerd, hetgeen tot op heden nog niet is gebeurd.
Over de inhoud van de dokurnenten valt op dit moment verder nog weinig te
vertellen, aangezien het totale pakket op het moment van dit schrijven
nog niet is aangeboden aan de opdrachtgever en er dus ook nog niet met de
dokurnenten in de praktijk is gewerkt.
Wel kan worden aangegeven, welke problemen, die een aannemer tegen kan
komen, indien hij een antwoord wil geven op het onderhoudsvraagstuk. Uitgaande van de eigen ervaringen met WRB, kunnen de volgende problemen verwacht worden:
- er is nog geen duidelijk antwoord te geven op de vraag, welke onderhoudsgevoelige materialen of onderdelen in een inventarisatie moeten
worden opgenomen, met name door het ontbreken van voldoende bruikbare
gegevens
- het is nog niet duidelijk, welke classificatie moet worden gekozen en
welke gevolgen deze keuze kan hebben op het effektief en efficient
uit kunnen voeren van onderhouds- en inspektiewerkzaamheden
- er is nog een gebrek aan bruikbare gegevens over het onderhouden en
inspekteren van materialen/onderdelen, die nodig zijn bij het opstellen van een onderhouds- en inspektieprogramma
- het nog niet beschikken over voldoende bruikbare kostenkengetallen
over de onderhouds- en inspektiewerkzaamheden, die voortvloeien uit
het genoemde onderhouds- en inspektieprogramma, zodat de kosten, die
•
berekend moeten worden voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, nog
niet exact zijn te bepalen
Uit deze laatste opsomming kan de volgende aanbeveling voor een aannemer
voortvloeien: Indien een aannemer de intentie heeft om een zelf een antwoord te kunnen geven op een willekeurige vraag van een opdrachtgever over
onderhoud, dient hij zeer goed te overwegen of hij de benodigde kennis en
ervaring zelf wil vergaren, hetgeen waarschijnlijk zeer veel tijd en geld
gaat kosten of deze kennis en ervaring in zal huren (per vraag of langlo40

pend), dan wel in zal kopen. Met betrekking tot dit laatste valt te denken diverse onderhouds-adviesorganisaties (bijv. die in par. 5.3 zijn genoemd).
5.8

Onderhoudsvoorschriften
Het begrip onderhoudsvoorschriften is reeds diverse malen gebruikt in dit
rapport. Het afgeven van een onderhoudsvoorschrift door een aannemer aan
een opdrachtgever betekent in principe:
het geven van een dringend advies, welke onderhoudsaktiviteiten een
opdrachtgever uit zou moeten (laten) voeren om mogelijke toekomstige schade aan zijn gebouw te beperken of te voorkomen.
In geval van schade kan een opdrachtgever zijn aanspraken op een aannemer verliezen, wanneer het onderhoudsvoorschrift niet of onvoldoende is
opgevolgd.
Behalve het begrip onderhoudsvoorschrift is ook het begrip inspektierichtlijn genoemd. Het begrip inspektierichtlijn heeft eigenlijk dezelfde betekenis, echter de aktiviteiten hebben alleen betrekking op inspektieaktiviteiten. Daarnaast is het advies in het algemeen minder dringend, omdat de
gevolgen van het niet of onvoldoende opvolgen van een inspektierichtlijn
veelal minder ernstig zullen zijn.
Het afgeven van een onderhoudsvoorschrift/inspektierichtlijn biedt niet
alleen voordelen voor een aannemer, maar ook voor een opdrachtgever. Een
opdrachtgever krijgt een veel beter inzicht in het gedrag van de materialen/onderdelen in zijn gebouw en hoe hij zelf - tegen vaak geringere kosten - bepaalde aktiviteiten kan (laten) verrichten of problemen op kan
lossen. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan het nut van 'onderhoudsboekjes' (62) of 'instrukties voor gebruikers' (63/64), waarin volledige handleidingen zijn opgenomen over het gebruik, het onderhoud of
het inspekteren van een gebouw.
Een belangrijke vraag is, hoe een aannemer aan deze onderhoudsvoorschriften/
inspektierichtlijnen kan komen.
In de eerste plaats kan worden gekeken of er reeds onderhoudsvoorschriften/inspektierichtlijnen bestaan, o.a. afgegeven door leveranciers en/of
onderaannemers. In het bijzonder zijn de schoonmaakbedrijven te noemen,
die verhoudingsgewijs vaak veel specialistische kennis in huis hebben,
niet alleen over het schoonmaakonderhoud.
In de tweede plaats kan een aannemer, met behulp van de eigen kennis en
ervaring over eigenschappen en gedrag van een materiaal of onderdeel,
zelf suggesties voor onderhoudsvoorschriften/inspektierichtlijnen doen.
Er kleven echter ook nadelen aan het afgeven van een onderhoudsvoorschrift/inspektierichtlijn, waarvan de belangrijkste zijn:
- de meetbaarheid;
Hoe kan worden nagegaan, dat de onderhoudsvoorschriften/inspektierichtlijnen goed worden opgevolgd?
- het risiko van het afgeven van een onjuist onderhoudsvoorschrift;
De schade, die hierdoor kan ontstaan, kan veel groter zijn dan wanneer het onderhoudsvoorschrift niet was afgegeven
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Een belangrijke vraag, die in het bijzonder zou moeten worden gesteld
door een aannemer, die overweegt om een onderhoudsvoorschrift af te geven is: Kan worden nagegaan, wat het risiko is, dat het afgegeven onderhoudsvoorschrift in de toekomst onjuist zal blijken te zijn en kan een
schatting worden gemaakt van de mogelijke (financiële) gevolgen?
Dit laatste geldt in veel mindere mate voor een inspektierichtlijn, aangezien een inspektierichtlijn slechts een advies is om de toestand van
een gebouw of materialen/onderdelen in dat gebouw op te nemen.
5.9

Onderhoud, aansprakelijkheid en garantie
Ter afsluiting van dit hoofdstuk zullen de drie belangrijkste begrippen
in dit rapport met elkaar worden vergeleken en tegen elkaar worden afgewogen, n.l. onderhoud, aansprakelijkheid en garantie.
Aansprakelijkheid heeft in dit rapport een aantal betekenissen gekregen,
waarvan de belangrijkste is: de verplichtingen, die er met name op een
aannemer kunnen komen te rusten, in het geval dat zich schade aan een
werk voordoet na oplevering.
Garantie is een zogenaamde 'gewaarborgde aansprakelijkheid' genoemd,
waaruit al dan niet zwaardere verplichtingen en grotere risiko's voor
een aannemer, die een garantie heeft afgegeven.
Tenslotte kan uit het verrichten van bepaalde onderhoudswerkzaamheden
en/of het afgeven van onderhoudsvoorschriften een zeker risiko voortvloeien voor een aannemer, n.l. het maken van onderhoudsfouten of het
afgeven van een onjuist onderhoudsvoorschrift.
Dat op een aannemer een bepaalde aansprakelijkheid rust of dat een aannemer zekere risiko's loopt, is op zichzelf geen opzienbarend feit. Dit
wordt echter wel belangrijk, indien er schade aan een door hem gerealiseerd werk voordoet. Een opdrachtgever zal dan trachten om de geleden
schade te verhalen op een aannemer of een door deze opdrachtgever zelf
afgesloten verzekering.
Indien een aannemer wordt aangesproken zal hij proberen na te gaan of
hij aansprakelijk is en daardoor verplicht is om een schadevergoeding
te betalen of de benodigde herstelwerkzaamheden uit te (laten) voeren.
De aansprakelijkheid (1645 BW en verborgen gebreken) en de nazorg- en
garantieverplichtingen van een aannemer kunnen daarbij in conflict komen met de verplichtingen (ook onderhouds-) van een opdrachtgever.
Uit een evaluatie van de voorgaande hoofdstukken op basis van een eigen interpretatie van de verwerkte gegevens is een drietal stellingen
geformuleerd:
aansprakelijkheid, nazorg en garantie Z1Jn met elkaar verweven;
Voor een aannemer is het soms moeilijk om vast te stellen welke
bepalingen of welke regeling in een bepaald geval van toepassing
zijn, c.q. is
- onderhoudsaktiviteiten lijken veel op aktiviteiten, die voortvloeien uit aansprakelijkheids-, nazorg- en garantieverplichtingen; Komt
een bepaalde aktiviteit wel voor rekening van een aannemer (in geval van aansprakelijkheid, nazorg of garantie) of juist niet (in geval van onderhoud? Deze vraag is niet altijd eenvoudig te beantwoorden
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Hoofdstuk 6
MEERJAREN ONDERHOUDSKONTRAKTEN
6.1

Inleiding
De kennismaking met een meerjaren onderhoudskontrakt is het startpunt geweest voor dit onderzoek. Dit staat ogenschijnlijk in tegenstelling met
de ondergeschikte rol, die dit onderwerp in dit rapport lijkt te hebben.
Aan de ene kant is deze veronderstelling juist. De belangrijkste reden,
waarom dit onderwerp in dit rapport minder de nadruk heeft gekregen, is,
dat nog maar weinig bekend is over meerjaren onderhoudskontrakten. Aan de
andere kant is in het hele voorafgaande rapport in feite over meerjaren
onderhoudskontrakten gesproken, aangezien de hiervoor behandelde onderwerpen kunnen worden gezien als invloedsfaktoren bij het gebruik van meerjaren onderhoudskontrakten.
Het door Bredero Bouw bv afgesloten meerjaren onderhoudskontrakt voor
Winkels Raadhuisgronden te Bussum is een voorzichtig begin om met deze
problematiek bekend te raken. Deze voorzichtigheid uit zich in het aangaan van de verplichting om inspekties uit te voeren over 10 jaar en
slechts een klein deel van het onderhoud, n.l. het 1e en 2e jaar. Gezien
de in het vorige hoofdstuk gesignaleerde problemen met onderhoudsvraagstukken is dit zeer verklaarbaar en verstandig.
Een meerjaren onderhoudskontrakt is ook een aannemingskontrakt, dat is
gesloten tussen een (onderhouds)aannemer en een opdrachtgever, echter een
bijzonder soort kontrakt. Een (onderhouds)aannemer, die een meerjaren onderhoudskontrakt afsluit met een opdrachtgever kan met dezelfde (risiko-)
faktoren gekonfronteerd worden:
- de mogelijkheid, dat zich een schade voordoet, tijdens de kontraktperiode of nadat de aktiviteiten, die voortvloeien uit het kontrakt
zijn beëindigd
- de verantwoordelijkheid voor een goede, snelle en veilige uitvoering'
van de bovengenoemde aktiviteiten
- het aansprakelijk zijn of kunnen worden gesteld voor het ontstaan van
gebreken, zowel tijdens de uitvoering als nadat de uitvoering van de
genoemde werkzaamheden is beëindigd
- garantie-eisen van een opdrachtgever en de verplichtingen, die uit
het afgeven van een agrantie voort kunnen vloeien
- het vaststellen van de onderhoudsbehoefte, het opstellen van een onderhouds- en inspektieprogramma, waarin afgegeven onderhoudsvoorschriften kunnen/moeten worden verwerkt
- het zelf gevraagd worden om onderhoudsvoorschriften en het uitvoeren
van benodigd onderhoud
De twee partijen - (onderhouds)aannemer en opdrachtgever - , die een meerjaren onderhoudskontrakt sluiten voor een bepaald gebouw, kunnen in principe dezelfde partijen zijn, die daarvoor een aannemingskontrakt hadden afgesloten om dit gebouw tot stand te brengen.
Waarschijnlijk zal in beide gevallen de opdrachtgever dezelfde partij zijn,
echter de betrokken aannemers zullen vaker twee partijen zijn. Dit kan als
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- door het verrichten van onderhoudswerkzaamheden of het afgeven van
onderhoudsvoorschriften kan er een extra aansprakelijkheid op een
aannemer komen te rusten.
Uit deze stellingen valt op te maken, dat de grenzen tussen onderhoud,
aansprakelijkheid en garantie niet altijd even duidelijk vastgelegd zijn
of vast te leggen zijn.
Deze onduidelijkheid is er niet alleen voor een aannemer, maar ook voor
een opdrachtgever: moet hij beroep doen op de aansprakelijkheid, die op
een aannemer rust of op een afgegeven garantie; in hoeverre is hij verplicht om onderhoud uit te (laten) voeren, al of niet in navolging op
een door een aannemer afgegeven onderhoudsvoorschrift.
Het onderwerp - onderhoud, aansprakelijkheid en garantie - wordt nog komplexer, indien niet alleen aannemer en opdrachtgever een rol spelen bij
het optreden van een bepaald schadegeval of onderhoudsprobleem, maar ook
andere partijen (bv. bewoners, omwonenden, overheid etc) hierin betrokken zijn of worden.
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volgt worden verdedigd:
een opdrachtgever zal na oplevering van z~Jn gebouw onmiddelijk worden gekonfronteerd met het onderbaudsvraagstuk
- onderhoud vraagt om een andere aanpak van een aannemer, dan nieuwbouw, zowel organisatorisch (meer service-gericht dan produktie-gericht) als technisch (meer de all-round onderbaudsvakman dan de specialistisch opgeleide bouwvakarbeider
- een opdrachtgever kan de voorkeur hebben om benodigde onderhoudswerkzaamheden door een andere aannemer uit te laten voeren of hij kan een
onafhankelijke onderhouds-adviesorganisatie vragen om de onderbaudsbehoefte te bepalen en/of een onderhoudsprogramma op te stellen
Een aannemer, die zich op de onderbaudsmarkt wil gaan bewegen, d.w.z. niet
alleen met behulp van meerjaren onderhoudskontrakten, zou om bovengenoemde
redenen kunnen overwegen om een onafhankelijke onderbaudsafdeling of
-dochter in het leven te roepen, die eventueel kan worden gesteund door
een externe onderhouds-adviesorganisatie.
Bovendien is een scheiding tussen een aannemer en een onderaannemer ook in
een ander opzicht van belang, namelijk om te komen tot een duidelijke(r)
scheiding van de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden tussen opdrachtgever en onderhoudsaannemer. Hierover zullen echter wel goede en
duidelijke afspraken moeten worden gemaakt door de betrokken partijen.
6.2

Kontraktsoorten en -vormen
Een meerjaren onderbaudskontrakt kan dienen om aan de ene kant meer zekerheid te bieden aan een opdrachtgever over de te verwachten onderbaudsuitgaven èn om aan de andere kant als middel voor een aannemer om na te
kunnen gaan of er voldoende onderhoud wordt gepleegd en of de benodigde
onderhoudswerkzaamheden goed worden uitgevoerd (eventueel gebaseerd op
door een aannemer afgeven onderhoudsvoorschriften en/of inspektierichtlijnen).
Het kunnen voorspellen, beheersen en kontroleren van de onderhoudsuitgaven,
tesamen met het goed blijven funktioneren van het - te onderhouden - gebouw of objekt, zullen in het algemeen de belangrijkste redenen voor een
opdrachtgever zijn om een meerjaren onderhoudkontrakt af te sluiten met
een (onderhouds)aannemer.
Het meerjaren onderbaudskontrakt is niet het enige meerjarige kontrakt,
dat er bestaat. Een ander meerjaren kontrakt is b.v.:
- het beheers-kontrakt;
Een dergelijk kontrakt houdt veelal in dat gewaakt moet worden over
alle - of een groot deel van de - exploitatiekosten van een gebouw
of objekt gedurende een bepaalde langere periode (± 10-15 jaar)
Een belangrijk kenmerk van meerjarenkontrakten is in het algemeen, dat
er veelal een vast (termijn)bedrag wordt afgesproken met een opdrachtgever. De totale kosten, die gemaakt zijn over de kontraktperiode, worden
vervolgens aan het einde van deze kontraktperiode verrekend met het totale (termijn)bedrag, dat reeds door een opdrachtgever is betaald.
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Hetzelfde kan ook gelden voor een meerjaren onderhoudskontrakt. De hoogte
van het (termijn)bedrag zal echter afhankelijk zijn van de onderhoudssoorten, die een opdrachtgever in het kontrakt wenst op te nemen. In par. 5.4
zijn vijf onderbaudssoorten genoemd, verdeeld in twee groepen:
- Eigenlijk onderhoud:

- Korrektief onderhoud
- Preventief onderhoud

- Oneigenlijk onderhoud:

- Mutatief onderhoud
- Modifikatief onderhoud
- Groot onderhoud of renovatie

Opgemerkt moet worden, dat groot onderhoud eigenlijk niet in een meerjaren onderbaudskontrakt thuishoort, aangezien het hierbij gaat om een éenmalige grootschalige ingreep, die een nieuwe gebruiksperiade of meerjaren
onderhoudskontraktperiode inluidt. Voor een dergelijke ingreep, die meestal 1x per 10 à 15 jaar gepleegd wordt, wordt veelal een 'gewoon' kortlopend aannemingskontrakt gesloten.
Uitgaande van de laatste beperking kunnen de volgende twee kontraktvormen
worden onderscheiden:
A - Onderhoud omvat alle vormen van onderhoud, behalve groot onderhoud
- Opdrachtgever betaalt een vast bedrag
- Aannemer zorgt zelf volledig voor handhaving van de tevoren omschreven verlangde prestatie van een gebouw of objekt
B - Onderhoud omvat alleen zuiver in bestek omschreven inspekties en
preventieve onderhoudswerkzaamheden; tijd, omvang en wijze van uitvoeren staan vast en zijn omschreven
- opdrachtgever betaalt een vast bedrag; meer-/minderwerk wordt verrekend tegen vooraf overeengekomen tarieven en eenheidsprijzen
- Aannemer mag/kan niet buiten bestek werken, tenzij hij hiervoor opdracht heeft van een opdrachtgever
Bovengenoemde twee vormen kunnen als uitersten worden gezien, waarnaast
vele tussenvormen denkbaar zijn. De uiteindelijke vorm is volledig afhankelijk van de bedoelingen van de twee betrokken partijen. Hierbij is het
maken van goede afspraken in een vroeg stadium aan te bevelen om later
veel problemen te kunnen voorkomen.
In beide gevallen (A en B) wordt uitgegaan van een vast bedrag. Hierdoor
ontstaat er een moeilijkheid, aangezien in het vorige hoofdtuk is gekonstateerd, dat onderhoud vaak zeer moeilijk in tijd en hoeveelheid voorspelbaar is èn dat de onderhoudskosten in het algemeen nog moeilijker in
te schatten zijn.
Door gebruik te maken van een preventieve TAO-strategie kan echter een
goede en redelijk betrouwbare basis worden gelegd om een schatting te maken van de totale onderhoudskosten, die vallen binnen het afgesloten meerjaren onderhoudskontrakt. Wanneer er gekozen wordt voor kontraktvorm B bestaat er meer zekerheid over de uiteindelijke onderhoudskosten, dan wanneer er gekozen wordt voor kontraktvorm A.
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Uit het voorafgaande mag reeds duidelijk Z1Jn geworden, dat het maken van
goede afspraken, zowel over technische als financiële zaken, belangrijk is
om te voorkomen, dat éen van de beide kontraktpartijen later met een grote
schade- of verliespost blijft zitten ten gevolge van het niet - volledig nakomen van de verplichtingen door de andere kontraktpartij. Bij het maken
van afspraken zou niet alleen gelet moeten worden op het onderhoudsprobleem, maar ook op het aansprakelijkheids- en garantievraagstuk.
6.3

Aandachtspunten voor een aannemer
In deze paragraaf zullen een aantal punten worden genoemd, waar een (onderhouds)aannemer op zou kunnen/moeten letten of waar hij later eventueel
mee te maken zou kunnen krijgen, indien hij een meerjaren onderbaudskontrakt wil of heeft afgesloten:
- de duur van het kontrakt
- de manier waarop het einde van het kontrakt wordt bepaald; door
tijdsverloop of een stilzijgende verlenging
- de omschrijving van de te verrichten onderhoudswerkzaamheden
- een regelingen t.a.v. onvoorziene onderhoudswerkzaamheden, o.a. ten
gevolge van wijzigingen aan/in het gebouw, wijzigingen in het gebruik, oneigenlijk/ruw gebruik etc.
- regeling van de aansprakelijkheid, die er op de twee kontraktpartijen rust (bv. de aansprakelijkheid van een (onderhouds)aannemer
voor gevolgschade)
- tussentijdse opzegging door wanprestatie van een van de kontraktpartijen, faillissement van de (onderhouds)aannemer of overmacht
- afspraken over een opzeggingstermijn
- vastlegging van de verplichtingen van zowel een (onderhouds)aannemer als een opdrachtgever
- de rapportage van de verrichte onderhoudswerkzaamheden
- het aanstellen van een kontaktpersoon tussen (onderhouds)aannemer
en opdrachtgever
- termijnbetalingsregeling
- regeling ten aanzien van een tussentijdse herziening van het onderhoudsprogramma
- garanties
- verzekering
- geschillenregeling
Afhankelijk van de bedoelingen van en de verhoudingen tussen de twee kontraktpartijen, kunnen over enkele of meerdere van de genoemde punten afspraken (o.a. in de vorm van bepalingen of uitsluitingen) worden gemaakt,
die kunnen worden opgenomen in het administratieve deel van een meerjaren
onderhoudskontrakt.
In het technische deel kunnen vervolgens afspraken over de te verrichten
onderhoudswerkzaamheden worden opgenomen.

6.4

Slotopmerkingen
In het voorafgaande hoofdstuk is in het kort ingegaan op de problematiek
van meerjaren onderhoudskontrakten. Er zijn slechts enkele aspekten be47

licht, die een rol kunnen spelen bij het gebruik van meerjaren onderhoudskontrakten door een (onderhouds)aannemer.
Daarbij is geprobeerd om duidelijk te maken, dat het in het belang van
de betrokken partijen - opdrachtgever en (onderhouds)aannemer - om vroegtijdig afspraken te maken over de verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheden, zowel over technische, financiële en juridische zaken. Mede om
deze reden is ook geadviseerd om een scheiding tussen een (nieuwbouw)aannemer en een (onderhouds)aannemer aan te brengen; d.w.z. om een te grote
vermenging van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden te voorkomen.
Om antwoord te kunnen geven op de vele vragen, die nog zijn blijven liggen is een diepgaand aanvullend onderzoek naar meerjaren onderhoudskontrakten nodig, waarin niet alleen theoretische, maar met name praktische
aspekten aan de orde dienen te komen.
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Hoofdstuk 7
HET OPZETTEN VAN EEN INFORMATIESYSTEEM TEN BEHOEVE VAN ONDERHOUDS-,
AANSPRAKELIJKHEIDS- EN GARANTIEGEGEVENS
7.1

Inleiding
De aannemer wordt de afgelopen jaren geconfront~erd met toenemende
kosten na oplevering, met name in de nazorgperiode, steeds zwaardere
garantie-eisen, die o.a. in het bestek zijn opgenomen, en toenemende
verplichtingen, die uit een afgegeven garantie voortvloeien.
Daarnaast worden er door diverse opdrachtgevers, maar ook gebruikers,
van gebouwen steeds vaker vragen gesteld over het te verwachten onderhoud aan en het gebruik van het gebouw. Hierbij valt te denken aan onderhoudsvoorschriften, inspektierichtlijnen, meerjaren onderhoudsprogramma's en ook handleidingen bij het gebruik van het gebouw.

Om als aannemer meer grip te krijgen op de onderhoudsproblematiek en
aansprakelijkheids-/garantieproblematiek, zoals hierboven in het kort
is geschetst, is het van wezenlijk belang, dat er voldoende - logisch
opgeslagen - kennis in huis is over het gedrag van een gebouw in de
gebruiksfase. Een systematische gebouwanalyse, d.w.z. het uiteenrafelen van een gebouw in onderdelen en materialen, is dan onmisbaar.
De bovenstaande gedachte resulteert in het idee om een centraal informatiesysteem op te bouwen op basis van de hierboven genoemde gebouwanalyse. Belangrijk is, dat het systeem moet zijn te automatiseren, waarmee bij het ontwerpen van het systeem rekening wordt gehouden.
In het informatiesysteem moeten - zij het kernachtig - in iedergeval de
volgende gegevens over diverse materialen en onderdelen worden opgenomen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eigenschappen van het materiaal of onderdeel.
Funktievervulling van het materiaal of onderdeel.
Normen en/of kwaliteiten.
Voorschriften m.b.t. de verwerking of uitvoering.
Faktoren van invloed op de funktievervulling of
kwaliteit.
Problemen, die zich kunnen voordoen, c.q. zich
hebben voorgedaan.
Onderhoudsvoorschriften, te onderscheiden naar
schoonmaakonderhoud en bouwkundig/installatietechnisch onderhoud.
Inspektierichtlijnen, t.w. inspektiefrequentie,
inspektieinhoud en testapparatuur.
Voorstel tot vertaling van verzamelde technische
gegevens in op te nemen bepalingen en/of uitsluitingen in een af te geven c.q. te vragen garantie.

Doel van het systeem is niet alleen het verzamelen van gegevens over materialen en/of onderdelen in een gebouw, die kunnen worden gebruikt bij
het afgeven van onderhoudsvoorschriften, het opleggen van inspektierichtlijnen, het afgeven van een garantie en eventueel bij het ontwerpen en
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uitvoeren van een gebouw.
Het informatiesysteem is ook bedoeld als hulpmiddel bij het inventariseren van een gebouw, het opstellen van een meerjaren onderhouds- en inspektieprogramma en het samenstellen van inspektielijsten.
Bovengenoemde gegevens moeten op een logische manier worden verzameld en
daarom zal hierna een methode worden opgezet, waaruit een overzichtelijke
vragenlijst is ontwikkeld ten behoeve van de gebruikers van het systeem.
De belangrijkste informatiebronnen zullen daarbij zijn:
Eigen ervaringen.
Actuele problemen waar tot op heden nog geen antwoord op is
gevonden.
Literatuur.
Praktijkervaring van anderen.
7.2

Classificatie
Inleiding
Alvorens in te gaan op de hiervoor genoemde methode is het essentieel
om eerst te bepalen, hoe de verzamelde en benodigde gegevens over diverse materialen en onderdelen worden opgeslagen in het informatiesysteem, ofwel worden geclassificeerd. Het doel van een classificatie is
het snel en efficiënt op kunnen slaan en terug kunnen vinden van gegevens die in het systeem zijn opgeslagen. (65) Het hier ontwikkelde systeem is opgezet om gegevens te verzamelen over het gedrag van of eventuele problemen met bepaalde materialen of onderdelen in een gebouw,
tijdens de gebruiksfase, waarbij een zo groot mogelijke groep gebruikers binnen de (aannemers) organisatie om moet kunnen gaan met het informatiesysteem.
Bestaande classificaties
Hiermede zullen in het kort een aantal bestaande classificaties worden
besproken t.w.:
1.
2.
3.
4.

Het NL-Sfb. systeem:
- op basis van een indeling op 3 nivo's.
De SRW/STABU/RAW- besteksindeling
- op basis van een indeling naar bouwactiviteiten.
De ATV-indeling
- op basis van een indeling naar kostenposten.
Het Q en Q -systeem
- op basis van een indeling naar bouwdelen.

ad. 1: Het NL-Sfb systeem
Dit systeem, dat afkomstig is uit Denemarken, is aangepast voor Nederlanden wordt bewaakt door de in 1977 opgerichte NL-Sfb-commissie. Met
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dit systeem is o.a. de Nederlandse Bouw Documentatie (NBD) opgezet.(66)
(bijlage 12) Het NL-Sfb systeem geeft een indeling van een gebouw op 3
nivo's:
Elementen
Nivo 1:
b.v. (1-) Onderbouw.
(11) Bodemvoorzieningen.
(2-) Bovenbouw.
(22) Buitenwanden.
Nivo 2:
Constructies
Administratieve bepalingen.
b.v. A.
Stut- en sloopwerk.
B.
c. Grondwerk.
D.
Heiwerk.
Nivo 3:
Produktiemiddelen
b.v. a.
Administratief/Algemeen.
c.
Arbeid.
e.
Natuursteen.
e.I. Graniet, basalt.
f.
Niet gebakken kunststeen.
Op basis van Nivo 1. is de STAGG- elementen matrix ontwikkeld (Stichting Architekten Genootschap van de Gezondheidzorg), die steeds meer
toepassing vindt. Deze indeling/classificatie op 3 nivo's is zeer geschikt voor het opslaan/verzamelen van gegevens over bouwmaterialen
en bouwelementen (o.a.NBD). M.b.t. de index die bij het systeem hoort,
is met enige routine alles terug te vinden.
ad. 2 De SRW/STABU/RAW besteksindeling
SRW

Standaard Referentiebestek voor de Woningbouw.

STABU

Standaardbestek voor de Burgerlijke en Utiliteitsbouw.

RAW

Rationalisatie en Automatisering Wegenbouw.

De drie genoemde bestekken, waarvan het STABU nog in ontwikkeling is
hebben tot doel om te komen tot een meer uniforme besteksindeling.
Het SRW (bijlage 13) is ontwikkeld in de jaren '70 door het Directoraat Generaal voor de Volkshuisvesting (Ministerie van VROM= Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer).
De indeling die wordt gebruikt is een indeling naar werkzaamheden
tijdens de realisatiefase van een gebouw:
B.v.

2.0
2.1
2.2
3.0

Heiwerk.
Betonwerk.
Metselwerk.
Kozijnen, ramen, deuren.
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Het bestek bestaat uit 3 delen t.w.
A.
Voorschriften omtrent de uitvoering en bouwstoffen.
B.
Werkbeschrijving.
C.
Algemene voorwaarden.
Gewerkt wordt aan een onderbaudsvariant van het SRW, t.w. het SROW
in de vorm van een aanvulling (deel D) op het SRW.
De stichting STABU, waarin ook Bredero Bouw b.v. deelneemt, is sinds
een aantal jaren bezig met de ontwikkeling van een standaardbestek.
Daarbij is gekozen voor een indeling naar werkzaamheden. De definitieve indeling van de werkzaamheden is nog niet bekend, echter het
jaarverslag 1984 van de STABU (67) geeft wel een voorstel(bijlage 14).
Het STABU-bestek bestaat momenteel uit 3 delen, t.w.
1.
2.
3.

Toelichting.
Werkbeschrijving.
Bouwdelen.

Voor de tekstontwikkeling van bepaalde delen maakt men gebruik van
projektgroepen. De werkbeschrijving (deel 2) kan worden aangevuld met
2 kolommen voor hoeveelheid en sorteerkode; dit om het opstellen van
een hoeveelheden staat te vereenvoudigen. De sorteerkode "zoekt" naar
bouwdelen op basis van de Sfb-indeling (Nivo 1). (68)
Het RAW-bestek is ontwikkeld door de in 1972 opgerichte RAW, waarin
o.a. Rijkswaterstaat en de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers participeren. Dit bestek is wat betreft de indeling in werkzaamheden van
minder belang bij het zoeken naar een goede classificatie van een gebouw. Echter op lange termijn wordt één uniform bestek beoogd, waarin
het SRW het STABU en het RAW bestek zullen worden verwacht. (69)
ad.3 De ATV indeling
ATV

Algemene Technische Voorschriften.

De ATV zijn door zijn door Bredero Bouw ontwikkeld in samenwerking met
de Inkoopafdeling. De daarbij gekozen indeling is een indeling naar
kostenposten, betrekking hebbende op de uitvoering (bijlage 15), b.v.
par.12
13
20

drooghouden bouwput, bemalingswerk.
grondwerk.
metaalwerk.

Met een indeling naar kostenposten wordt bedoeld dat materialen en/of
werkzaamheden, die via éen bestelbrief worden betaald, tot éen kosten
post worden gerekend.
ad.4 Het Q en Q systeem.
Het Q en Q systeem is opgezet door het begeleidings- en controleteam
voor de stadsvernieuwing te Rotterdam. (70) De indeling van het
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Q en Q systeem gaat uit van bouwdelen. Deze bouwdelen (elementen) worden verdeeld in subelementen, onderdelen en materialen (bijlage 16),
b.v.
14.00
daken
14.10
kapkonstruktie
14.11
spanten
14.11.01 vurehout 70x1.85 mm.
Deze laatste kode is zelf te kiezen.
Het Q en Q bestek bestaat uit 2 delen (71):
A.
B.

Algemene Voorwaarden
Werkbeschrijving volgens het Q en Q systeem.

Keuzebepaling.
Om een keuze te kunnen maken uit de besproken classificaties of indelingen zijn een aantal criteria opgesteld:

1.
2.

3.

4.
5.

De classificatie moet bruikbaar zijn voor het verzamelen
van zowel nazorg- en/of garantiegegevens als onderhoudsgegevens.
De classificatie moet in de eerste plaats afgestemd zijn op
de gebruiksfase.
De classificatie moet eenvoudig zijn, zodat het door vrijwel iedereen begrepen en gebruikt kan worden.
De classificatie moet gemakkelijk aan te passen en uit te
breiden zijn.
De classificatie moet bruikbaar zijn indien het informatiesysteem wordt geautomatiseerd.

In de gebruiksfase hebben de verstrekte of verzamelde gegevens in het
algemeen betrekking op bouwdelen, ook wel bouwelementen genoemd. Opmerkingen als "het dak lekt", "mijn deur trekt krom" of "deze vloer
moet 2x per jaar in de was worden gezet" zijn daar voorbeelden van.
Op grond van de vijf genoemde criteria gaat de voorkeur in de eerste
instantie uit naar de Q en Q-classificatie, aangezien dit de enige is,
die aan alle criteria in belangrijke mate voldoet:
ad •. 1
ad. 2
ad. 3

Het opnemen van zowel nazorg en/of garantiegegevens als
onderhoudsgegevens is evenals met de andere classificaties mogelijk met de Q en Q classificatie.
Alleen de NL-Sfb en de Q en Q classificatie geven een
indeling naar bouwdelen en zijn dus afgestemd op de gebruiksfase.
De Q en Q classificatie is evenals de SRW/STABU en ATV
indeling vrij eenvoudig, dit in tegenstelling tot het
NL-Sfb systeem, dat toch enige ervaring van de gebruikers vraagt om er mee te kunnen werken.
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De mogelijkheid om de Q en Q classificatie te wijzigen
of aan te vullen is mogelijk, dit in tegenstelling tot
het NL-Sfb systeem, dat erg gesloten is, aangezien alles tot in detail is uitgewerkt. Bij de overige classificaties bestaat deze mogelijkheid ook.
In alle gevallen zijn de classificaties in een geautomatiseerd systeem denkbaar en bruikbaar.

ad. 4

ad. 5

Behalve de bovengenoemde argumenten heeft de Q en Q classificatie een
belangrijk voordeel, n.l. met behulp van de Q en Q tabel kunnen vrij
eenvoudig checklisten van diverse bouwdelen (b.v. gevels, daken) worden
opgesteld, die gebruikt kunnen worden bij het inventariseren en/of inspekteren van een gebouw.
7.3

De methode.
Allereerst moet worden opgemerkt, dat de methode primair tot doel heeft
om algemene gegevens te verzamelen over materialen of elementen in een
gebouw, die zowel betrekking hebben op onderhoudszaken als aansprakelijkheid en garantiezaken. Desalniettemin is deze methode ook te gebruiken indien zich een specifieke probleem voordoet in de praktijk.
Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven (zie figuur 7.1)

Materiaal/onderdeel

figuur 7.1
Van beide gevallen zal er ter illustratie een case worden uitgewerkt
in het volgende hoofdstuk.
De methode is verdeeld in 4 fases (zie figuur 7.2), t.w.:

-

fase
fase
fase
fase.

1: Informatie
2: Analyse
3: Onderzoek
4: Resultaat

Deze verdeling is gemaakt om de methode enigszins inzichtelijker te
maken.
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Fase 1

Informatie
en samen-

1 4 Invloedsfactoren
7. Opgetreden/te verwachten
problemen

Fase 2

Fase 3

Analyse

8.

Onderzoek

11

13
L--

Praktijkgevolgen
op korte en/of
lange termijn

Fase 4

vies en eventuele praktijkgegevens

Resultaat

Codering en opslaan
archief
figuur 7.2

Benodigde gegevens uit onderzoek en/of ad-

ss

Fase 1.

Informatie.

Het doel van deze fase is om te komen tot een afweging tussen de kenmerken en/of eigenschappen van een materiaal of onderdeel en de factoren die hierop van invloed zijn. Vervolgens kunnen bepaalde problemen gesignaleerd worden.
Allereerst moet enige algemene informatie (stap 1) verzameld worden
over het te bestuderen materiaal/onderdeel. Bij de behandeling van een
specifiek praktijkgeval moet deze informatie gedetailleerder en uitgebreider zijn dan bij de algemene beschrijving van een materiaal of onderdeel. De volgende algemene gegevens kunnen worden verzameld:
Stap 1.

Algemene gegevens:
a.
Welk materiaal of onderdeel betreft het?
b.
Wie was/is, c.q. waren/zijn de leverancier(s) en/of onderaannemer(s)?
c.
Is er een attest of certificaat?
d.
Op welk project is/wordt dit materiaal/onderdeel toegepast?
e.
Op welke plaats is/wordt het materiaal toegepast in het
gebouw?
f.
Hoeveel materiaal is of onderdelen zijn toepgepast en
wat zijn de afmetingen per eenheid materiaal (b.v. per
rol: 1mx10m)of per onderdeel?
g.
In welke detaillering is/wordt dit materiaal/onderdeel
toegepast?.

De volgende stappen in de informatiefase zijn:
Stap 2.

Stap 3.

Eigenschappen en samenstelling:
a.
Is er literatuur te vinden over dit materiaal/onderdeel,
b.v. handboeken, schadeliteratuur?
b.
Wat kan worden gezegd over de kenmerken en eigenschappen
van het materiaal/onderdeel, zoals chemische samenstelling, kleur, hardheid, slijtvastheid, oppervlaktebehandeling, weersbestendigheid, hechting, gedrag bij brand,
enz. (zelf aan te vullen)?
Funktie-eisen/-verwachtingen:
a.
Welke funkties moet het materiaal of onderdeel vervullen (geluiddichtheid, isolatiewaarde, waterdichtheid,
kleurechtheid)?
b.
Zijn er voorschriften bekend met betrekking tot de
uitvoering of verwerking van dit materiaal of onderdeel
(b.v. Model Bouw Verordening)?
c.
Zijn er normen en/of kwaliteitseisen gegeven waaraan
het materiaal of onderdeel moet voldoen (b.v. N.E.N.,
I.S.O.)?
d.
Is het eventueel voldoen aan normen of kwaliteitseisen
meetbaar o.a. met behulp van testapparatuur?
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Stap 4.

Stap 5.
Stap 6.
Stap 7.

Fase 2.

Invloedsfactoren:
Welke factoren kunnen van invloed Z1Jn op de vermindering van de kwaliteiten/of funktievervulling te onderscheiden in intrinsieke factoren, zoals eigenschappen
(b.v. duurzaamheid), detaillering, aansluiting en uitvoering, en externe, factoren zoals klimaat, omgeving
(chem./mech. belasting) en gebruik (o.a. slijtage)?
Gewicht invloedsfactoren:
Welke van bovengenoemde factoren zijn van meer, c.q.
minder invloed (globale gewichtsbepaling)?
Combinaties van invloedsfactoren:
a.
Welke combinaties in invloedsfactoren zijn denkbaar?
b.
Welke combinaties zijn daarbij van meer/minder belang?
Opgetreden/te verwachten problemen:
a.
Zijn er in het verleden problemen geweest met dit materiaal of onderdeel? Zo ja, welke waren deze problemen (funktievervulling, kwaliteit) en is aan te geven
welke factoren daarbij van invloed zijn geweest: zo
ja, welke waren dat dan?
b.
Zijn uit 4, 5 en 6 verwachtingen te halen met betrekking tot het optreden van bepaalde problemen.
Analyse.

De analyse-fase dient om mogelijke oplossingen voor de hierboven gesignaleerde "problemen" aan te dragen en te evalueren.
De volgende twee stappen kunnen worden onderscheiden:
Stap 8.

Stap 9.

Fase 3.

Oplossingen of preventieve maatregelen:
a.
Welke oplossingen zijn in het verleden aangedragen?
b.
Zijn er andere mogelijkheden om deze problemen op te
lossen?
c.
Welke invloedsfactoren zijn weg te nemen of te verminderen?
d.
Zijn er andere preventieve maatregelen denkbaar?
Afwegen voor en nadelen:
Welke oplossingen of mogelijkheden hebben de voorkeur
gezien de gewenste funktievervulling of kwaliteit van
het materiaal of onderdeel?
Onderzoek

Tijdens de onderzoeksfase moet een keuze worden gemaakt voor bepaalde
oplossingen door middel van een toetsing aan de praktijk.
De eerste stap die genomen moet worden is:
Stap 10.

Is keuze bepaald of te bepalen?
a.
Is in het voorafgaande reeds een keuze gemaakt ten gunste van een bepaalde oplossing of maatregel?
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b.

Zo ja, ook indien voorlopig, naar 13,
Zo nee, naar 11.
Zijn er voldoende betrouwbare gegevens beschikbaar om
een verantwoorde keuze te maken?
Zo ja, naarl3,
Zo nee, naar 11.

Indien op vraag lOa of lOb negatief wordt geantwoord, blijkt dat er
een aanvullend onderzoek nodig is, waarvoor twee stappen. in de methode zijn opgenomen:
Stap 11.

Stap 12.

Benodigde gegevens uit onderzoek en/of advies:
a.
Is intern of extern onderzoek nodig of kan worden volstaan met het inwinnen van advies bij een specialist
(b.v. producent, leverancier)?
Resultaat of advies en eventuele praktijktoepassing:
a.
Wat zijn de resultaten van het onderzoek, c.q. de adviesinwinning?
b.
Hoe zijn deze resultaten te vertalen naar de praktijk
om aldus een (beter) antwoord te kunnen geven op de
vragen 8 en 9?

Een positief antwoord op vraag lOa of lOb leidt tot het nemen van:
Stap 13.

Praktijkgevolgen op korte en/of lange termijn:
a.
Wat zijn de -mogelijke- gevolgen in de praktijk op
korte en/of lange termijn van de gekozen oplossing?
b.
Wat kan uit 13a worden geleerd b.v.
- welke eigenschapppen wel/niet belangrijk zijn.
- welke invloedsfactoren wel/niet belangrijk zijn.
- advies wat wel of niet te doen.

Opgemerkt dient te worden dat deze praktijkervaring ook afkomstig
kan zijn uit stap 12 en dat met name vraag 13b de terugkoppeling
impliceert naar stap 4 in de methode. Deze terugkoppeling is noodzakelijk vanwege het leereffect dat in de methode besloten moet liggen.
Fase 4.

Resultaat.

Deze fase heeft tot doel om de hierboven gevonden resultaten aan te
vullen met onderhouds-, inspektie en garantiegegevens.

Om tot een afronding van de methode te komen moeten nog 4 stappen
worden genomen:
Stap 14.

Onderhoudsvoorschriften en -verwachting:
a.
Welke suggesties kunnen worden gedaan m.b.t. het onderhoud aan het materiaal of onderdeel?
b.
Zijn er bepaalde ondehoudsvoorschriften op te stellen of reeds opgesteld door o.a. onderaannemer of leverancier?
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c.

Stap 15.

Stap 16.

Stap 17.

7.4

Is er een schatting te maken van de kosten, die hieruit voort kunnen vloeien?
- arbeid
- materiaal
- materieel
Inspektierichtlijnen:
a.
Is het raadzaam om het materiaal/onderdeel regelmatig
te inspekteren en zo ja, hoe vaak?
b.
Hoe moeten deze inspekties worden uitgevoerd?
b.v. - inspektieinhoud, m.g.v. inspektielijsten.
- testapparatuur.
c.
Welke kosten kan dat met zich meebrengen?
- arbeid
- materiaal
- materieel.
Suggesties voor garanties:
a.
Zijn er eigenschappen, invloedsfactoren of specifieke
problemen te noemen, die in een af te geven garantie
kunnen of moeten worden opgenomen (garantiebepalingen
of uitsluitingen)?
b.
Wat is de te adviseren maximale garantietermijn?
c.
Welk voorstel voor een af te geven garantie kan worden gedaan (eventueel in bijlage)?
Codering en opslaan in archief:
a.
Geef een code, op basis van de Q en Q tabel, aan dit
materiaal of onderdeel.
b.
Sla de bovenverzamelde gegevens op in het informatiesysteem met behulp van de hierna te behandelen vragenlijst.
c.
Vermeld eventuele bijlagen bij de vragenlijst.

De vragenlijst
De hiervoor besproken handleiding bevat een waslijst van vragen,
welke nog geen efficiënt hulpmiddel is om de gegevens te verzamelen
en op te slaan. Om dit wel te bereiken is een beknopte vragenlijst
opgesteld, die is gebaseerd op de methode en de handleiding. Daarnaast is de vragenlijst een gemakkelijk controlemiddel om na te gaan
of alle gegevens verzameld zijn, c.q. welke van alle gevraagde gegevens in de lijst zijn opgenomen. Opgemerkt moet worden, dat het niet
van de rapporteur wordt gevraagd om op alle vragen een antwoord te
geven, echter alleen die informatie te geven, die hij op dat moment
tot zijn beschikking heeft.

59

VRAGENLIJST TEN BEHOEVE VAN HET INFORMATIESYSTEEM.

- Basis gegevens

- Materiaal/Onderdeel
- Rapporteur
- Datum rapportage

!.Algemene gegevens -Welk projekt?
- Wie was onderaannemer/
leverancier?
- Is er een attest of certificaat afgegeven?
- Op welke plaats is het
projekt toegepast?
- In welke hoeveelheid?
- Afmetingen?
- In welke detaillering?
(evt. detailschets)
2.Eigenschappen/
Samenstelling

- Welke literatuurbronnen?
Welke gegevens zijn bekend over:
- Chem. samenstelling
- Kleur
- Hardheid
- Slijtvastheid
- Oppervlaktebehandeling
- Weerbestendigheid
- Hechting
- Gedrag bij brand
- Overig.

3.Funktie-eisen/
-verwachtingen

- Welke funktie(s) vervult
het materiaal/onderdeel?
- Zijn er voorschriften
m.b.t.de uitvoering te
geven of gegeven?
- Zijn er normen of kwaliteitseisen te geven of
gegeven?
- Hoe kan de funktievervulling of kwaliteit gemeten worden?
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4.Invloeds
factoren

- Welke intrinsieke factoren
beïnvloeden de funktievervulling en/of kwaliteit?
a. detaillering
b. aansluiting van onderdelen.
c. uitvoering
d. overig
- Welke externe factoren?
a. klimaat
b. gebruik
c. omgeving
d. overig

S.Gewicht
Invloedsfactoren

- Welke factoren zijn belangrijk?
- Welke factoren zijn minder
belangrijk?

6.Combinaties
van invloedsfactoren

Welke combinaties van infactoren zijn denkbaar of
regelmatig voorkomend?
Welke combinaties zijn belangrijk?

7.0pgetreden/ -Zijn er problemen geweest?
te verwachten Zo ja, welke?
problemen
- Zijn er problemen te verwachten?
Zo ja, welke?
8.0plossingen
of preventieve maatregelen

- Welke oplossingen zijn in
het verleden aangedragen?
- Welke andere mogelijkheden zijn denkbaar?
- Welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen?

9.Afwegen voor-- Wat zijn de voordelen van
en nadelen
bepaalde oplossingen?
- Wat zijn de nadelen van
bepaalde oplossingen?
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JA/NEE

JA/NEE

10.Is keuze bepaald of te
bepalen

- Zijn er voldoende gegevens
Zo ja, naar punt 13.
Zo nee, naar punt 11.

11.Benodigde geWelke gegevens zijn nog
gevens uit onnodig?
derzoek en/of
advies
- Moeten deze gegevens
worden verkregen uit:
a) Eigen onderzoek,
Zo ja, hoe?
b) Extern onderzoek,
Zo ja, hoe en bij wie?
c) Advies inwinning bij
specialist?
12.Resultaat of
advies en eventuele praktijktoepassing
-

JA/NEE

JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE

Wat zijn de resultaten
van onderzoek en/of advies?
Hoe kunnen deze resultaten vertaald worden
in de praktijk?

13.Praktijkgevol- - Wat zijn mogelijke gegen op korte
volgen in de praktijk
en/of lange
van de gekozen oplostermijn
sing?
- Wat kan hieruit geleerd
worden?
a) Eigenschappen.
b) Invloedsfactoren.
c) Overig.
14.0nderhouds- Welke onderhoudsactivivoorschriftenteiten zijn te ververwachting
wachten en hoe vaak?
- Zijn er onderbaudsvoorschriften te geven of
gegeven door:
a) Aannemer zelf,
Zo ja, welke?
b) Onderaannemer,
Zo ja, welke?
c) Een ander,
Zo ja door wie en
welke?
- Schatting van de
kosten?
a) arbeid
b) materiaal
c) materieel.
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JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE

IS. Inspektierichtlijnen.

16.Suggesties
voor garanties

- Is regelmatige inspektie raadzaam?
Zo ja, hoe vaak?
- Waarop moet worden geinspekteerd?
- Welke hulpmiddelen
zijn nodig?
- Welke kosten?
a) arbeid
b) materiaal
c) materieel
- Zijn er garanties
afgegeven door:
a) aannemer,
Zo ja, welke?
b) onderaannemer,
Zo ja, welke?
c) leverancier,
Zo ja, welke?
- Welke gegevens kunnen/moeten worden
opgenomen?
a) eigenschappen
b) invloedsfactoren
c) specifieke problemen
d) overig
- Wat moet worden
uitgesloten?
- Wat is de maximale
garantietermijn?
- Welk voorstel voor
af te geven garantie?(evt. bijlage)

17.

Codering en opslaan in arehief
-

Welke code heeft
het materiaal/anderdeel (Q en Q)?
Welke bijlagen zitten er bij deze
lij st?
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JA/NEE

JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE

7.5

Slotopmerking.
Hiervoor is getracht de ideeën over de opbouw en het gebruik van het
systeem, de methode en de vragenlijst te verduidelijken. De werkbaarheid van het systeem kan echter alleen worden nagegaan door deze
ideeën in de praktijk toe te passen. In de eerste plaats kan dit geschieden door zelf een aantal cases uit te werken, hetgeen in het
volgende hoofdstuk zal worden gedaan.
In de tweede plaats moeten de ideeën worden voorgelegd aan diegenen,
die met het systeem, de methode en/of de vragenlijst zullen gaan werken. Hun kritiek zal moeten worden geëvalueerd, hetgeen er wellicht
toe zal kunnen leiden, dat de oorspronkelijke ideeën aangevuld en/of
gewijzigd dienen te worden.
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Hoofdstuk 8
TWEE CASES
8.1

Inleiding
In dit hoofdstuk zullen twee cases worden behandeld, t.w.
- Case I: Bitumineuze dakbedekking
- Case II: Jura-vloer te Oosterhof-Rotterdam
De eerste case is bedoeld als voorbeeld van een algemene beschrijving van
een materiaal/onderdeel in een gebouw met behulp van de in 7.4 gegeven
vragenlijst.
De keuze voor een bepaald materiaal/onderdeel is gevallen op de bitumineuze dakbedekking. Bij de keuze is de volgende overweging gemaakt:
- bitumineuze dakbedekkingen worden in de praktijk zeer veelvuldig
toegepast
- er worden nog steeds vragen gesteld over de juiste toepassing en behandeling van een bitumineuze dakbedekking en mede hierdoor doen
zich regelmatig problemen voor; deze onduidelijkheid kan enigszins
worden verminderd door het onderwerp bitumineuze dakbedekking logisch te bestuderen met behulp van de vragenlijst
- het onderwerp bitumineuze dakbedekking is een zeer veelomvattend onderwerp, echter het kan daardoor als uitstekend voorbeeld dienen om
te laten zien hoe, uit een veelheid van algemene informatie, een
beknopte, maar zo volledig mogelijk ingevulde vragenlijst te destilleren is
De tweede case heeft betrekking op een specifiek praktijkgeval, t.w. de
Jura-vloer te Oosterhof-Rotterdam.
De voornaamste redenen om dit geval als tweede voorbeeld te kiezen, zijn:
- dit praktijkgeval kan gebruikt worden ter illustratie van het gebruik
van de methode (zie figuur 7.2), indien een antwoord moet worden gevonden op een bepaald probleem in een konkrete praktijksituatie; hier
was het probleem, dat de vloer te dof werd gevonden
- het uitgebreide onderzoek, dat is verricht in navolging op de konfrontatie met dit probleem, heeft een veelheid aan informatie opgeleverd
- de vertaling van deze veelheid aan specifieke informatie in een beknopte beschrijving in de vragenlijst kan bijdragen tot de verduidelijking van de werking van het gehele informatiesysteem.

8.2

Case I: Bitumineuze dakbedekking
Onder de noemer bitumineuze dakbedekking Z1Jn vele produkten te plaatsen,
met alle verschillende kenmerken, eigenschappen, konstruktietoepassingen,
invloedsfaktoren en problemen.
Door VENEDAK (I-1) worden de bitumineuze dakbedekkingen verdeeld in een
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aantal groepen, waarvan de belangrijkste Z1Jn: teer, geblazen bitumen,
SBS en APP. Elk van deze groepen bevat vaak een veelheid aan specifieke
produkten. Deze produkten hebben onderling verschillende kenmerken (o.a.
gewicht, lengte, breedte, uiterlijk) en eigenschappen (o.a. hoeveelheid
bitumen, vloeiweerstand, treksterkte).
Naast de grote variatie in produkten zijn er vele konstrukties denkbaar,
zowel bij een plat als hellend dak. Elk van dez~ konstrukties stelt andere eisen aan het toe te passen dakbedekkingsmateriaal. Dakkonstrukties
kunnen volgens Lavrijssen (I-2) worden verdeeld in een aantal typen, zoals het warm-dak, het koud-dak, het omgekeerde dak en bijzondere dakopbouwen (bv. paraplu-daken). Bij elk van deze konstrukties kan de dakbedekking, al naar gelang funktie en omstandigheden, gedeeltelijk gekleefd,
mechanisch bevestigd of losliggend (evt. geballast) op de dakvloer worden
aangebracht. (I-3) Een aantal kombinaties van konstrukties en bevestiging
is gegeven door VENEDAK, t.w. konstrukties A t/m G. (I-4)
Vaak kunnen een aantal invloedstaktoren worden genoemd, die in het algemeen van toepassing zijn op bitumineuze dakbedekkingen. SBR 95 (I-5)
noemt de soort ondergrond, de dakhelling, de sterkte, de stijfheid van het
dragend dakvlak en dakkonstruktie, de eerste laag van de dakbedekking
(soort en type) en de gebruiksbelastingen. Echter elk van deze invloedstaktoren kan voor ieder produkt anders worden ingevuld en van ander gewicht zijn.
De problemen, die uit een eventuele nadelige uitwerking van bepaalde invloedsfaktoren voort kunnen vloeien, kunnen daardoor zeer divers zijn.
SBR 15-4 (I-6) deelt deze problemen in in een vijftal thema's, t.w. het
bezwijken van de dakkonstruktie, stormschade, lekkage door het platte dak,
bouwfysische problemen en geringe duurzaamheid.
In bijlage 17 is het resultaat gegeven van de algemene beschrijving van de
bitumineuze dakbedekking met behulp van de vragenlijst.
(Opm. De hiervoor gebruikte literatuur (I- •• ) is terug te vinden in aanhangsel 1 bij de vragenlijst)
Uit de beantwoording van de vragenlijst is gebleken, dat het voor een
breed onderwerp als de bitumineuze dakbedekking goed mogelijk is om een
groot deel van de vragen op een redelijke manier te kunnen beantwoorden.
De vragen 9 t/m 13 blijken in eerste instantie niet zozeer van toepassing
te zijn bij een algemene beschrijving van een materiaal/onderdeel, aangezien een aanvullend onderzoek om de beste oplossing te vinden, meestal alleen zal worden gedaan voor een specifiek praktijkgeval of -probleem. Dit
kan echter ook mede het gevolg Z1Jn van het feit, dat er een zekere praktijkervaring van de rapporteur nodig is om deze vragen goed te kunnen beantwoorden.
·
Door een gebrek aan gegevens, met name kostengegevens, zijn de vragen 14
en 15 slechts summier beantwoord.
Op vraag 16 blijkt een redelijk antwoord te kunnen worden gegeven, o.a.
met behulp van de garanties, die in het databestand bij de bedrijfsjurist
van de aannemer aanwezig zijn. Een concept-garantie voor bitumineuze dakbedekking is gegeven in aanhangsel 2 bij de vragenlijst.
Al met al is met behulp van de vragenlijst een redelijk inzicht verkregen
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in de bitumineuze dakbedekking.
8.3

Case II: Jura-vloer te Oosterhof-Rotterdam
Het stadsdeelcentrum Gosterhof is een groot woon-, winkel- en kantorenkomplex, dat is gebouwd door de aannemer - Bredero Bouw bv - in de periode december 1982 tot september 1984.
Ongeveer een half jaar na oplevering van het projekt wordt de aannemer gekonfronteerd met een probleem. De aanvankelijk mat-glanzende Jura-vloer,
die is gelegd in het winkelgedeelte van het centrum, is in korte tijd zeer
veel doffer geworden.
De opdrachtgever, die hier niet tevreden over is, stelt de aannemer aansprakelijk voor de ontstane 'schade'. Deze 'schade' kan worden betiteld
als indirekte schade, aangezien met name het representatieve karakter van
het centrum hierdoor is geschaad.
De aannemer is genoodzaakt om een oplossing voor dit probleem te zoeken.
Nadat zowel de onderaannemer, het schoonmaakbedrijf en het bedrijf, dat
het gebruikte schoonmaakmiddel zijn benaderd en hun advies hebben gegeven, kan echter niet tot een eensluidend oordeel gekomen worden.
Hierop heeft de aannemer besloten om een aanvullend technisch onderzoek
(rapport: zie bijlage 18) te verrichten naar de mogelijke oorzaken van de
huidige dofheid en eventuele oplossingen om het probleem op te lossen of
te verminderen. Uit dit onderzoek komt naar voren, dat de belangrijkste
oorzaak van de huidige dofheid, waarschijnlijk het optreden van een kombinatie van 3 invloedsfaktoren is, t.w.
- de geringe hardheid van Jura;
Jura is redelijk slijtvast, echter ten gevolge van de geringe hardheid gevoelig voor krassen, die kunnen ontstaan ten gevolge van het
belopen van de vloer (met name bij de aanwezigheid van zand op de
vloer)
- het intensieve gebruik;
Voortvloeiend uit de funktie van het centrum blijkt de vloer zeer
intensief te worden belopen
- het binnenlopen van zand;
In het ontwerp is onvoldoende rekening gehouden met de nadelige effekten, die het binnenlopen van zand op de Jura-vloer kunnen hebben
Uit het onderzoek komt naar voren, dat de situatie mogelijk is te verbeteren door een ander schoonmaakmiddel toe te passen. In aansluiting op dit
advies zijn door de aannemer een aantal leveranciers van schoonmaakprodukten uitgenodigd om aan een proef mee te doen. De proef bestaat uit een behandeling (zogen. 'moppen') van op de vloer uitgezette stroken met de diverse schoonmaakprodukten, gelijktijdig met de algehele schoonmaak van de
aangrenzende vloerdelen. Na ongeveer 4 à 5 weken zal er een beoordeling
van het resultaat plaatsvinden en kan eventueel worden besloten om een ander schoonmaakmiddel toe te passen. De uitslag van deze beoordeling is op
dit moment nog niet bekend, echter dit is niet van wezenlijk belang voor
het al of niet kunnen beantwoorden van de vragenlijst.
De beantwoording van de vragenlijst is gegeven in bijlage 19.
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Een vergelijking van de antwoorden, die in deze case zijn gegeven ten opzichte van die in de vorige case, levert als resultaat op, dat de antwoorden over de Jura-vloer in het algemeen veel konkreter en korter zijn. Het
gevaar bestaat, dat de antwoorden te specifiek zijn, echter de verzamelde
informatie kan een goede basis leggen om later aangevuld te worden.
Op de vragen 9 t/m 13 is nu wel een antwoord gegeven, met name doordat een
aanvullend onderzoek nodig bleek en is gedaan. Het nog niet geheel afgerond zijn van dit onderzoek (vragen 12 en 13) mag echter geen belemmering
zijn om de vragenlijst te beantwoorden: Ook indien niet op alle vragen een
(volledig) antwoord kan worden gegeven, moet het mogelijk zijn om de - tot
op het moment van rapportage - verzamelde gegevens op te nemen in het informatiesysteem.
Vervolgens blijkt, dat - evenals bij case I - de vragen 14 en 15 geen volledig antwoord te kunnen worden gegeven, terwijl vraag 16 wel naar tevredenheid kan worden beantwoord.
Ook in dit geval is een redelijke goede indruk verkregen van het materiaal
t.w. Jura. Hier werd echter als startpunt een specifiek praktijkgeval gekozen.
8.4

Slotopmerkingen
Uitgaande van de eigen ervaring met het werken met de vragenlijst kan het
volgende worden opgemerkt:
- er is niet veel tijd nodig om de vragenlijst in te vullen
- de vragenlijst - of eigenlijk de methode, die hieraan ten grondslag ligt kan een goede - logische - leidraad zijn bij het zoeken van een
oplossing voor een specifiek praktijkprobleem
- voor een goede beantwoording van de vragen 4,5 en 6 is een zekere hoeveelheid kennis en ervaring nodig
de vragen 9 t/m 13 blijken meer van toepassing te zijn indien wordt
uitgegaan van een specifiek praktijkgeval
- op vraag 14 en vraag 15 (resp. onderhoud en inspektie) is vaak moeilijk een antwoord te vinden, met name op de vragen over kostengege- '
vens
- op vraag 16 (garanties) kan in het algemeen wel een redelijk antwoord
gegeven worden
Uit het voorafgaande valt op te maken, dat er nog geen eensluidende konklusie kan worden getrokken, of het informatiesysteem in zijn huidige vorm
wel of geen kans van slagen heeft.
Om een konklusie te kunnen trekken is het noodzakelijk, dat er meerdere
mensen met de vragenlijst hebben gewerkt en hun ervaringen schriftelijk of
mondeling over te brengen.
Op basis van deze ervaringen moet het gehele systeem in zijn huidige vorm
worden besproken en bekritiseerd, hetgeen kan leiden tot het aanbrengen
van grotere of kleinere wijzigingen in de vragenlijst of de methode. Ook
is denkbaar, dat het systeem in zijn geheel moet worden verworpen, omdat
het op vele punten niet optimaal blijkt te funktioneren of niet de resultaten oplevert, die worden/werden beoogd.
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Hoofdstuk 9
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Gezien de komplexiteit van het aansprakelijkheids-, garantie- en onderhourlsvraagstuk (in het bijzonder meerjaren onderhoudskontrakten) en de
verwevenheid van onderhoud, aansprakelijkheid en garantie onderling kunnen er op dit moment slechts voorzichtige conclusies worden getrokken.
In het rapport is eerder beoogd om een aantal aspekten te belichten, die
een meer of minder belangrijke rol voor een aannemer kunnen spelen op
dit moment.
Als belangrijkste conclusies, die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen kunnen worden genoemd:
- Het onderhouds-, aansprakelijkheids- en garantievraagstuk wordt
steeds belangrijker voor een aannemer, hetgeen zich onder meer uit
in het aanbieden van meerjaren onderhoudskontrakten. De twee belangrijkste redenen voor een aannemer om een meerjaren onderhoudskontrakt aan te bieden zijn:
a. het kunnen beantwoorden aan een toenemende vraag van de
kant van opdrachtgevers naar oplossingen voor het probleem
van de - oncontroleerbare - onderhoudskosten van een gebouw
b. het beperken van de toenemende kosten voor een aannemer na
oplevering van het gebouw, met name in de nazorgperiode
- De verantwoordelijkheid, die een aannemer heeft tijdens de uitvoering en de aansprakelijkheid, die op hem rust zowel tijdens de uitvoering als na oplevering, zijn, in verhouding tot de andere partners die bij de bouw betrokken zijn, vrij groot. Het gevolg is, dat
een aannemer een verhoogd risico loopt. Daarnaast vormen de garanties, die een bijzondere vorm van aansprakelijkheid inhouden, een
steeds groter risico voor een aannemer, doord~t de garantie-eisen
de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen.
- Het onderho~dsvraagstuk kan door een aannemer het best worden benaderd met Jleen preventieve toestandsafhankelijke onderhoudsstrategie, om te komen tot beter voorspelbare, beheersbare en controleerbare uitgaven voor onderhoud. Indien een aannemer echter zelf niet
voldoende kennis en ervaring over onderhoudsvraagstukken in huis
heeft, doet hij er verstandig aan om deze kennis en ervaring in te
huren bij een (onderhouds-)adviesorganisatie.
- Het onderhouds-, aansprakelijkheids- en garantievraagstuk zijn met
elkaar verweven. Het centrale begrip in de relaties tussen onderhoud, aansprakelijkheid en garantie is bouwschade: Indien zich
schade voordoet aan een bouwwerk gaan het aansprakelijkheids- en
garantievraagstuk een zeer belangrijke rol spelen; Met onderhoud
wordt geprobeerd om het optreden van deze schade zoveel mogelijk
te voorkomen.
- Er kan een conflict ontstaan tussen de aansprakelijkheids en/of
garantieverplichting van een aannemer en de (onderhouds-)verplichting van een opdrachtgever, doordat activiteiten, die voortvloeien
uit aansprakelijkheids- en garantieverplichtingen van een aannemer
zeer sterk kunnen lijken op onderhoudsactiviteiten.
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Het afsluiten van een meerjaren onderhoudskontrakt komt nog slechts
zeer sporadisch voor. Het valt echter te verwachten, dat deze kontraktvorm steeds vaker zal worden toegepast. Bij het vraagstuk meerjaren onderhoudskontrakten gaan de onderwerpen onderhoud, aansprakelijkheid en garantie een zeer belangrijke rol spelen.
- Het ontwikkelde informatiesysteem kan een goed middel zijn om inzicht te krijgen in het gedrag van (bepaalde materialen/onderdelen
in) gebouwen na oplevering. De verzamelde gegevens kunnen zowel
worden gebruikt om een beter antwoord op onderhoudsvragen te kunnen
geven, maar ook bij het opstellen en afgeven van garanties, alsmede
bij het oplossen van aansprakelijkheidsvraagstukken bij schadegevallen.
Tot slot kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan:
- Een nader onderzoek naar verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en
garantie in de bouw zou zeer interessante resultaten op kunnen leveren. Dit onderzoek zou een gedegen theoretisch-juridische ondergrond moeten krijgen, aangevuld met een evaluatie van een praktijkonderzoek, waarin het onderwerp bouwschade een belangrijke rol zal
moeten spelen.
- Met betrekking tot het onderwerp meerjaren onderhoudskontrakten, kan
zowel in theoretisch als in praktisch opzicht nog een zeer groot
studieveld worden geëxploreerd. Een dergelijk onderzoek kan van grote praktische waarde zijn, indien wordt gezocht naar knelpunten bij
het afsluiten van meerjaren onderhoudskontrakten èn naar wegen om
bepaalde door een aannemer en/of opdrachtgever te lopen risico's te
verkleinen.
In dit rapport is voornamelijk beoogd om het vraagstuk 'Onderhoud, aansprakelijkheid en garantie in de bouw' zo breed en ·overzichtelijk mogelijk te beschrijven; niét om tot een allesomvattend antwoord op dit
vraagstuk te komen. Hierbij is uitgegaan van een theoretisch-praktische
benadering.
Resultaten, aanbevelingen, suggesties en relaties, die in dit rapport
zijn genoemd, c.q. verondersteld, moeten door middel van bovengenoemd
aanvullend onderzoek worden getoetst op hun juistheid en praktische
waarde.
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