
Welkom bij het digitale 
COBc congres 2020

Een veilige Bouw- en Leefomgeving



Welkom en opening 
Dick Bezemer
voorzitter COBc



COBc dag 2020

Welkom namens de 
organisatie en het bestuur

Dick Bezemer

vz COBc  Teamleider BWT Rotterdam



COBc dag 2020
Het had Arnhem moeten zijn:

Luxor live



COBc dag 2020
Dank aan de organisatie regio NO:
• Johan van der Meer;

• Aïda Jusufagic;

• Jan van Swaay;

• Frans Wouters.



COBc dag 2020
Dank aan Wico en Annemieke:
• Organisatie talent!!

• Bijsturen en wij in de studio;

• Bijsturen en wij in twee studio’s.



COBc dag 2020
Afscheid van Rob Jense 

(NEN-EN 1990/91, richtlijn 
evenementen)



COBc dag 2020



COBc dag 2020
Mooi programma:

• Diverse actuele onderwerpen;

• Webinars te volgen.



COBc dag 2020

Fijne dag met veel leerzame 
momenten en inspiratie!! 



‘Bouw veilig of bouw niet’
Menno Hoezee, 
adviseur TVD en eigenaar
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TVD presentatie
tenten en overkappingen

‘Bouw veilig of bouw niet’
Menno Hoezee, adviseur TVD en eigenaar / senior consultant

Tentconsultants International 
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TVD, Tenten Verhuur Divisie

• De brancheorganisatie van 
Nederlandse Tentenverhuurbedrijven

• Sinds 1990
• 45 leden en groeiende
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TVD, Tenten Verhuur Divisie
• Belangenbehartiging leden
• Kennisbank leden, organisatoren, overheid
• Contacten overheid, COBc, NEN, KTE, V&J etc. 
• Zitting in landelijke en Europese normcommissies en 

trajecten aangaande wetgeving, normen en 
richtlijnen tenten en evenementen

• COVID-19
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Tent – Overkapping - Bouwsel

> 25m2 Nederlands Tentboek

• Berekeningen minimaal volgens NEN EN 13782
• Berekeningen en verklaringen brandgedrag, buiten

Nederlands, in Frans, Duits of Engels
• Toelichting en voorwoord in Nederlands
• Moet aangeleverd worden



TV
D

 W
O

R
K

SH
O

P
 2

0
2

0
TV

D
  P

R
ES

EN
TA

TI
E 

 2
0

2
0

16

Tent – Overkapping - Bouwsel

25m2 of kleiner en bedrijfsmatig gebruikt of 
verhuurd, minimaal gebruiksaanwijzing, tenminste 
inhoudende:

• Hoe en tot wanneer veilig gebruikt
• Hoe gebouwd 
• Hoe verankerd
• Evt. verklaring(en) van brandgedrag
• Geen berekeningen vereist
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Regelgeving normen richtlijnen
tijdelijk geplaatste tenten en overkappingen

• NEN EN 13782, Europese tentennorm, constructief
• 13782 minimale eisen, gelijkwaardig of zwaarder mag
• Op basis Eurocodes

Nb.: COBc heeft zitting in de in de maak zijnde

CEN 152 / EN NEN normcommissie 

Eventstructures
(Constructieve eisen podia etc.)
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Regelgeving normen richtlijnen
tijdelijk geplaatste tenten en overkappingen

• NEN 8020-41, norm brandveiligheid tenten
• Besluit BGBOP, besluit brandveiligheid, algemeen, 

landelijk
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Regelgeving normen richtlijnen
tijdelijk geplaatste tenten en overkappingen

• COBc Richtlijn Constructieve Toetsingscriteria
Evenementenvergunning
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Regelgeving normen richtlijnen
tijdelijk geplaatste tenten en overkappingen
COVID-19

• Aanvulling COBc richtlijn ’Winterterrassen’
• Toolkit COVID-19 TVD, hulpmiddel schrijven protocollen etc.
• Overkapping: Indien berekend en omschreven als overkapping 

of tent maximaal 1/3 gesloten
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‘Bouw veilig of bouw niet’
Gezamenlijk en uniforme landelijke regelgeving

TVD
Postbus 47

5070 AA UDENHOUT
M: +31 (0)6 20984633

E: tvd@tentenverhuur-tvd.nl
W: www.tentenverhuur-tvd.nl



Voorkomen schade aan in de grond
gevormde funderingspalen
Albert Haveman
(Kennisplatform CROW)



Voorkomen van schade
aan
in de grond gevormde 
funderingspalen



Albert Haveman
Projectmanager CROW

06 51 64 58 89

albert.haveman@crow.nl

www.linkedin.com/in/alberthaveman 

kenniswebsite crow.nl



Dit is CROW
• Richting geven aan de inrichting van Nederland met richtlijnen, 

opleidingen en praktische tools

• Voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en (openbaar) 
vervoer en voor aanbesteden en contracteren

• Niet altijd zichtbaar, wel altijd merkbaar



Voorgeschiedenis

Initiatief in 2017 door SBRCURnet

Eind 2018 ‘overname’ deel portefeuille door CROW

Eind 2019 echt opgepakt met werkgroep



Aanleiding voor een publicatie

Regelmatig gebreken geconstateerd





Aanleiding voor een publicatie

Regelmatig gebreken geconstateerd

Pech (incident) of is er meer aan de hand (structureel)?

Bijna altijd discussie over verantwoordelijkheid



Doel van de publicatie

Bij elkaar brengen van kennis en ervaring

Handvat om zorgvuldig te werken, risico’s in te schatten en te 
beheersen

Kans op schades en impact daarvan te verkleinen



Inhoud publicatie

Heldere beschrijving van:

• - soorten schades

• - paaltypen in relatie tot schadepatronen





Inhoud publicatie

Heldere beschrijving van:

• - actief betrokken partijen

• - verantwoordelijkheid partijen

• - invloed van de partijen op de kwaliteit

• - hoe, door wie en op welk bepalende moment in proces is de kans 
op schade te voorkomen of tenminste te verkleinen









Inhoud publicatie

Heldere beschrijving van:

• - risico’s en beheersing daarvan





Inhoud publicatie

Heldere beschrijving van:

• - risico’s en beheersing daarvan

• - invloedfactoren





Inhoud publicatie

Heldere beschrijving van:

• - risico’s en beheersing daarvan

• - invloedfactoren

• - procesbeschrijving

• - stappenplan per projectfase



Toch schade?

Heldere beschrijving van te volgen werkwijze

- Kenmerken van de afwijking

- Informatie verzamelen

- Onderzoek afhankelijk van paaltype

- Oorzaak

- Oplossing



Welke inzichten tot nu toe

Onderscheid algemene en specifieke schades

Samenwerking is geen automatisme

Bij keuzes gaan belangen gaan soms boven risico’s



De essentie

Vakmanschap is meesterschap

Maak keuzes op de goede gronden



Wat levert de publicatie op?

Inzicht in de (technische) complexiteit

Inzicht in verantwoordelijkheden

Verbeterde samenwerking

Keuzes op goede gronden

Minder faalkosten



Vooruitzicht

Publicatie gereed Q1-2021



Zullen we morgen samenwerken?
Albert Haveman

06 51 64 58 89

albert.haveman@crow.nl

www.linkedin.com/in/alberthaveman 

kenniswebsite crow.nl



Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Actualiteiten wetgeving en praktijk
Wico Ankersmit        Keimpe Stroop
VBWTN en COBc Gbou



De wet kwaliteitsborging 

actualiteiten in wetgeving en 

praktijk

Wico  Ankersmit & Keimpe Stroop

5 November 2020



◼ Na bestuursakkoord kwam de voorhangversie AMvB Wkb

 Integrale inwerkingtreding met de Omgevingswet !

 Vergunning ingeruild voor melding !

Bbl Artikel 2.15ter (bouwmelding)

art. 2.15ter lid 1
Onverminderd artikel 7.7. is het is verboden een bouwwerk als 
bedoeld in artikel 2.15bis te bouwen zonder dit ten minste vier 
weken voor het begin van de bouwwerkzaamheden te melden.

art. 2.15ter lid 2
Een melding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op 
hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen.



◼ Na bestuursakkoord kwam de voorhangversie AMvB Wkb

Bbl Artikel 2.15quater (gegevens en bescheiden bij bouwmelding)
Een melding als bedoeld in artikel 2.15ter wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens 
en bescheiden:
a. naam en adres van de eigenaar van het te bouwen bouwwerk en, voor zover van 

toepassing, van degene die om een andere reden bevoegd is tot het bouwen van het 
bouwwerk;

b. naam en adres van degene die de bouwwerkzaamheden zal verrichten, als de uitvoerder 
een ander persoon is dan bedoeld onder a;

c. de dagtekening;
d. adres, kadastrale aanduiding en beschrijving van het te bouwen bouwwerk of onderdeel 

daarvan;
e. de data en tijdstippen waarop het verrichten van de bouwwerkzaamheden zullen 

plaatsvinden;
f. een beschrijving van de wijze waarop het verrichten van de bouwwerkzaamheden zal 

plaatsvinden;
g. gegevens betreffende de kwaliteitsborger en het te gebruiken instrument voor 

kwaliteitsborging, bedoeld in artikel 7ab, derde lid, van de Woningwet; en
h. het borgingsplan, bedoeld in artikel 3.21 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.



Bkl Art. 3.21 Het Borgingsplan

Art. 3,21 lid 1     
Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger voor aanvang van de bouwwerkzaamheden van een 
bouwproject een borgingsplan vaststelt dat is gebaseerd op een beoordeling van de bouwtechnische risico’s van de bouwwerkzaamheden 
en in verband daarmee te treffen beheersmaatregelen.

art. 3.21 lid 2
In het borgingsplan wordt op basis van de risicobeoordeling vastgelegd op welke wijze wordt geborgd dat het ontwerp van het bouwplan 
en de uitvoering van de bouwwerkzaamheden voldoen aan de voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving, en de momenten waarop de kwaliteitsborging wordt uitgevoerd vastgelegd. Het borgingsplan beschrijft ten
minste:
a. de totstandkoming ervan;
b. de aard en omvang van de uit te voeren kwaliteitsborging;
c. de voor de kwaliteitsborging eindverantwoordelijke personen;
d. de wijze waarop de verschillende onderdelen van het bouwplan in samenhang worden beoordeeld;
e. de wijze waarop integraal wordt beoordeeld of de bouwwerkzaamheden voldoen aan de voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 4

en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;
f. in welke gevallen en op welke momenten het borgingsplan wordt geactualiseerd;
g. welke normen of kwaliteitsverklaringen bouw als bedoeld in artikel 2.14, tweede en derde lid, van het Besluit bouwwerken 

leefomgeving, dan wel gelijkwaardige maatregelen als bedoeld in artikel 2.4 van het Besluit bouwwerken leefomgeving bij de 
bouwwerkzaamheden worden toegepast;

h. op welke bouwwerkzaamheden de beoordeling ten minste is gericht en bij welke bouwwerkzaamheden rekening wordt gehouden met 
andere kwaliteitsborgingssystemen.



Bouw van een woning

Aanvraag 
Omgevingsplanactiviteit

melding Activiteit 
bouwen

Vaststellen gevolgklasse

Toetsing juist 
aangegeven instrument 
en kwaliteitsborger in 

Omgevingsloket

Toets aan 
Omgevingsplan

Instemming activiteit 
bouwen

Proces GK1 aanvraag activiteit bouwen, zonder risico’s en zonder maatwerk

Verlenen 
Omgevingsplanactiviteit

Aanvrager vult 
kwaliteitsborger in in
het Omgevingsloket

Bevoegd gezag



Bevoegd gezag

Bouw van een 
woning

Proces toezicht GK1 aanvraag activiteit bouwen, zonder risico’s zonder maatwerk

Toezicht op 
Omgevingsplanactiviteit

Toezicht op 
Bouwbesluit Technisch 

(hfdst 2 t/m 6)
En op basis van 

risicobeoordeling

Eindcontrole 
(gebouwd volgens 

Omgevingsplanactiviteit)

Verklaring bij oplevering 
(hfdst 2 t/m 6)

Opstellen dossier 
bevoegd gezag

Dossier bevoegd gezag

Beoordeling dossier 
bevoegd gezag 

(ontvankelijkheid, 
aannemelijkheid)

In gebruik name 
bouwwerk kan worden 

tegengehouden

Kwaliteitsborger



Risicobeoordeling bouwplan

• Specifieke omgevingskenmerken met relatie bouwregels 
(bijvoorbeeld een zeer slechte bodem)

• Aandachtspunten voor tijdens het toezicht

• Voorwaarden te koppelen aan melding

• Verantwoording borging in dossier bevoegd gezag



n.a.v. stevige discussie met BZK ……
(27 oktober te verwerken in AMvB)

• Ad a) De risicobeoordeling in relatie tot lokale omstandigheden

• Toezeggingen: 

• De risicobeoordeling wordt apart naast het borgingsplan 

in de melding opgenomen;

• In het ontwerpbesluit wordt vastgelegd dat specifieke 

lokale omstandigheden worden opgenomen in de 

risicobeoordeling;



n.a.v. stevige discussie met BZK ……
(27 oktober te verwerken in AMvB)

• Ad c) Het aanleveren van beschikbare informatie ten behoeve van toezicht en 
handhaving

• Toezeggingen: 

• De bevoegdheid om in specifieke situaties aanwezige informatie op te kunnen 
vragen;

• De bevoegdheid om informatie op te vragen over het moment waarop 
bepaalde werkzaamheden starten;

• Ter ondersteuning van deze bevoegdheid wordt verder geregeld dat bij 
bouwwerkzaamheden te allen tijde een actuele planning op de bouw 
aanwezig moet zijn.



Bouw van een woning

Aanvraag 
Omgevingsplanactiviteit

Melding met  
risicobeoordeling obv

analyse door BG

Vaststellen/constateren 
risico’s in relatie tot 

bouwtechnische 
aspecten

Toetsing juist 
aangegeven instrument 
en kwaliteitsborger in 

Omgevingsloket

Toets aan Omgevingsplan

Instemming activiteit 
bouwen

Proces GK1 aanvraag activiteit bouwen, met risico’s en zonder maatwerk

Verlenen 
Omgevingsplanactiviteit

Aanvrager vult 
kwaliteitsborger in in
het Omgevingsloket

Bevoegd gezag

Beoordelen 
risicobeoordeling en 

event. vastleggen 
Controle/stopmomenten 



Bevoegd gezag

Bouw van een woning

Proces toezicht GK1 aanvraag activiteit bouwen, met risico’s zonder maatwerk

Toezicht op 
Omgevingsplanactiviteit

Toezicht op 
Bouwbesluit Technisch 
(hfdst 2 t/m 6) en op 

basis van door BG 
aangegeven aspecten 

risicobeoordeling

Eindcontrole 
(gebouwd volgens 

Omgevingsplanactiviteit)

Verklaring bij oplevering 
(hfdst 2 t/m 6)

Opstellen dossier 
bevoegd gezag incl. 
verslag risicoborging

Dossier bevoegd gezag

Beoordeling dossier 
bevoegd gezag 

(ontvankelijkheid, 
aannemelijkheid)

in gebruik name 
bouwwerk kan worden 

tegengehouden

Kwaliteitsborger

informatie over, of 
toezicht op aangegeven 

(stop)momenten



• Passende ondersteuning gemeenten (en hun 
uitvoeringsorganisaties) bij de implementatie Wkb op 1 
januari 2022

• Nauwe samenwerking VNG & VBWTN

• Drie hoofdthema’s

1. Afstemming inrichting stelsel

2. Implementatie van de Wkb

3. Proefprojecten

• Compact team binnen programma Omgevingswet
• Jimco Drost (teammanager/coördinator)

• Esther van Kooten Niekerk (kwartiermaker proefprojecten)

• Andrew Wiersma (beleidsadviseur)

• Peter Smit (communicatie adviseur) 

• Iris van den Heuvel (programma secretaris)

• Dyantha Muller (programma secretaris)



Implementatie ondersteuning Wkb

• Wegwijzer 7

• Wegwijzer 13

• Eis 7 - Vergunningverlening aangepast op de Wkb

• Eis 13 - Toezicht en handhaving aangepast aan de Wkb

Wordt aan gewerkt

• Gezamenlijke - interbestuurlijke - Roadmap 

invoering Omgevingswet: Route 2022

• Route 2022 voor gemeenten en uitvoeringsdiensten

• Schema bouwen onder OW en Wkb

• Overzicht veranderende taken

• Definitie gevolgklasse 1

• Discussieleidraad leges

• Impactanalyse Wkb



62

Cobc congres  

5 november 2020



6
3

Korte introductie gBOU.

• Wie zijn wij; wie ben ik
• Instrument Wkb: KiK/BRL 5019
• Certificaathouder sinds 2006
• Onafhankelijk en transparant

• Ons motto: helder zicht op bouwkwaliteit

https://windexsoftware-my.sharepoint.com/personal/marianneclaessens_windex_nl/Documents/Archief%20U-schijf/TSS%20diversen/Declaraties/WDX%20Declaratieformulier%20leeg.xlsx?web=1


64

Constructieve borgingsprincipes GK 1 in Wkb

• KB checkt constructieve uitgangspunten en samenhang
• KB overlegt met BG over locatiespecifieke omstandigheden, en

eventuele kwetsbare belendingen (bijv: monumenten)
• KB beoordeelt uitvoeringsrisico’s in relatie tot bouwmethodiek
• KB kijkt ook zeker naar opvallende zaken zoals uitkragingen, 

dakhellingen, verankeringen enzovoort
• KB beoordeelt de overeen gekomen rol van de constructeur
• KB beoordeelt eigen borgingsmethodiek van de bouwer
• KB beoordeelt inzet en risico’s van de hulpconstructies
• KB houdt in borgingsplan rekening met deze aspecten

https://windexsoftware-my.sharepoint.com/personal/marianneclaessens_windex_nl/Documents/Archief%20U-schijf/TSS%20diversen/Declaraties/WDX%20Declaratieformulier%20leeg.xlsx?web=1


65

Constructieve borging in Wkb

• Funderingsmethodiek en geotechniek krijgt veel aandacht
=> veel bewijsvoering nodig van bouwer/constructeur

• KB besteedt veel aandacht aan alle verbindingen en
aansluitingen en doet dit per bouwmethodiek

• KB bespreekt dit met bouwer voor start bouw
• KB verzamelt sluitend bewijs op basis van overeengekomen

taakverdeling van a/h zicht onttrokken delen en verbindingen
• KB verwerkt bevindingen in kwaliteitsborgingsplan
• Constructieve veiligheid is naspeurbaar en verifieerbaar

https://windexsoftware-my.sharepoint.com/personal/marianneclaessens_windex_nl/Documents/Archief%20U-schijf/TSS%20diversen/Declaraties/WDX%20Declaratieformulier%20leeg.xlsx?web=1


66

Praktijk tot nu toe 
• KB stuurt op As-built kwaliteit
• Constructeur moet (veel) meer op de bouwplaats komen om bouwer te

adviseren en te helpen (controle wapening, sparingen en dergelijke)

https://windexsoftware-my.sharepoint.com/personal/marianneclaessens_windex_nl/Documents/Archief%20U-schijf/TSS%20diversen/Declaraties/WDX%20Declaratieformulier%20leeg.xlsx?web=1
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Betonconstructie of staalconstructie? 

https://windexsoftware-my.sharepoint.com/personal/marianneclaessens_windex_nl/Documents/Archief%20U-schijf/TSS%20diversen/Declaraties/WDX%20Declaratieformulier%20leeg.xlsx?web=1
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Praktijk tot nu toe 
• In de grond gevormde funderingspalen vraagt echt om nadere

bewijsvoering in relatie tot gerechtvaardigd vertrouwen (As built)
• Verbindingen moeten veel beter worden uitgewerkt en berekend. Denk

aan HSB en kapconstructies. Bouwer heeft vaak de leiding en handelt
naar eigen inzicht. Dit is onvoldoende verifieerbaar

• Stabiliteitsprincipes en risico’s van cruciale verbindingen moeten beter
bekend zijn op de bouwplaats

• Bij afwijkingen moet constructeur verificaties toepassen en keuren.

https://windexsoftware-my.sharepoint.com/personal/marianneclaessens_windex_nl/Documents/Archief%20U-schijf/TSS%20diversen/Declaraties/WDX%20Declaratieformulier%20leeg.xlsx?web=1
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Bedankt voor jullie aandacht

Nu is er een korte pauze

https://windexsoftware-my.sharepoint.com/personal/marianneclaessens_windex_nl/Documents/Archief%20U-schijf/TSS%20diversen/Declaraties/WDX%20Declaratieformulier%20leeg.xlsx?web=1


Pauze
(film professionele tegenspraak (FullHD_DEFkaartenhuis_prof_tegenspraak)



Borging van Constructieve veiligheid
Maurice Hermens
RHDHV



Borgen van de
Constructieve Veiligheid
De Coördinerend Constructeur 

Nieuwe Stijl

Maurice Hermens, Advanced 

Technology & Research

18 juni 2020

Open



18 juni 2020

Maurice Hermens 

Relevante ervaring

◼ Leading Professional Structural Design – Buildings – Royal HaskoningDHV

◼ Senior Consultant Advanced Technology & Research – Royal HaskoningDHV

◼ Voorzitter NEN TGB Basiseisen & Belastingen

◼ Lid Toetsingscommissie Constructeursregister

◼ Bestuurslid VNconstructeurs 2010-2020

◼ Lid BZK Klankbordgroep Breedplaatvloeren

◼ Lid Schrijfteam werkgroep Borgen van Constructieve Veiligheid

73



18 juni 2020

Aanleiding

Aanbevelingen OvV nav instorting ‘Eindhoven’, o.a.:

‘Bewerkstellig dat leden zorg dragen voor: 

◼ heldere afspraken welke partij, OG of ON, verantwoordelijkheid voor het DO draagt 

en houdt gedurende het hele bouwproces,

◼ een zorgvuldige demarcatie taken en verantwoordelijkheden van betrokken 

(deel)constructeurs,

◼ heldere afspraken over wie de constructieve samenhang en –veiligheid bewaakt en 

hoe dat gebeurt

Onderzoek hoe dit verplicht kan worden gesteld, en laat zien hoe u omgaat met leden die 

zich hier niet aan conformeren.’

74



18 juni 2020

Aanleiding

Aanbevelingen OvV gericht op het voorkomen van calamiteiten en instortingen

Belangrijkste oorzaak daarvan 

◼ de versnippering van, 

◼ en onduidelijkheid over, 

◼ rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

◼ voor ontwerp en realisatie van de constructie

Vragen:

◼ Waar zit de onduidelijkheid in de praktijk?

◼ DNR-STB, KPCV, KIWA criteria, UAV(-GC), …?

75



18 juni 2020

De oplossing

De basis is het sluiten van de Constructieve Verantwoordelijkheidsketen ofwel 

Constructieve veiligheidsketen: 

De oplossing is gericht op 

◼ het verbinden en sluiten van de keten van 

◼ verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid van

◼ Opdrachtgever – Ontwerpend Constructeur - Coördinerend Constructeur –

Deelconstructeur – Aannemer – Leverancier - Eigenaar
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De oplossing

◼ In die keten wordt de Coördinerend Constructeur

◼ verantwoordelijk voor het hele ontwerp 

◼ van (overgedragen) ontwerp tot en met de details 

◼ via zijn toetsende rol 

◼ én als verantwoordelijke voor de samenhang 

◼ van de verschillende delen 

(zowel m.b.t. de volledigheid van de engineering als m.b.t. de constructieve 

samenhang)
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Resultaatverantwoordelijkheid toetsing ontwerp

Bij deze toetsing dient de coördinerend constructeur zich ervan te 

◼ overtuigen dat het getoetste werk 

◼ voldoet aan de te stellen eisen met betrekking tot de constructieve veiligheid

Overtuiging obv relevante deskundigheid en kennis van de stand der techniek en ‘regelen 

der kunst’

Op welke wijze hij tot deze overtuiging komt is wordt niet voorgeschreven. 
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Relevante eisen aan deskundigheid en ervaring 

Eisen aan verantwoordelijk constructeur (persoon):

Bovendien aantoonbare relevante deskundigheid en ervaring met vergelijkbare projecten, 

aan te tonen d.m.v. projectreferenties

Eisen aan bedrijf stellen m.b.t. organisatie en kwaliteitssysteem, nader uit te werken.
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Gevolgklasse Niveau constructeur (‘o.g.’)

CC3 en CC2b Registerontwerper (CR)

CC2a Registerconstructeur (CR)  of Chartered Engineer (KIVI)

CC1 Geen 
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Zorgvuldige uitvraag – Reële contractbasis

1) Selecteren op aantoonbare relevante deskundigheid en ervaring

◼ Vorige sheet

2) Reële contractbasis (beschikbare informatieniveau bij aanvraag)

◼ OG is verantwoordelijk voor het zorgvuldig selecteren 

◼ Dit geldt voor iedere OG in de keten

◼ ON moet werkzaamheden goed en voldoende nauwkeurig kunnen bepalen

◼ Voldoende informatie beschikbaar nodig om de werkzaamheden (taken en 

deliverables) projectspecifiek te kunnen beschrijven
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De oplossing – Drie-eenheid

Drie hoofdcomponenten, die inherent met elkaar verbonden zijn: 

1) de resultaatverantwoordelijkheid voor de toetsing van het gehele 

ontwerp en uitwerking, 

2) het stellen van relevante eisen aan deskundigheid en ervaring en 

3) het selecteren van constructeurs op een reële basis. 
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Iedere partij draagt verantwoordelijkheid voor zijn 

werk

◼ Alle partijen zijn en blijven verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun eigen werk

◼ Opdrachtgevers selecteren geschikte, gekwalificeerde constructeurs

◼ Constructeurs toetsen de veiligheidsaanpak van de opdrachtgever, leveren 

professionele tegenspraak indien nodig

◼ De Regievoerder Veiligheid dient te bewaken dat dit in de projecten is geborgd
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Implementatie

◼ Cultuuromslag: verantwoordelijkheidsgevoel en verandering in gedrag

◼ Verankering
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Cultuuromslag

Hierbij dient gewerkt worden aan het 

◼ omvormen van de schuldcultuur naar een leercultuur

◼ faciliteren van het lerend vermogen 

◼ het organiseren van professionele tegenspraak 

Daarvoor is een open en veilige omgeving nodig. 

De brancheorganisaties spelen daarin een belangrijke rol en kunnen die invullen door op 

gelijkwaardige basis samen te werken.
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Verankering

Mogelijke modellen:

I. Opnemen van de vernieuwingen in bestaande kaders zoals DNR, DNR-STB, UAV, 

UAV-GC, op Kennisportaal Constructieve Veiligheid, als aanbeveling door 

VNconstructeurs, NLingenieurs, etc. 

Dit op een zodanig wijze dat er één centrale bron is.

II. Opnemen van de vernieuwingen in (bindende?) gedragscodes en convenanten door 

opdrachtgevers (zowel publiek als privaat) en constructeurs.

III. Opnemen van de vernieuwingen in aan de bouwvergunning gerelateerde regelgeving
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Vragen?
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Bodemdaling: oorzaken, gevolgen en rol
Frank van Lier
BVLB 



Bodemdaling en de effecten op 
binnenstedelijk gebied

“Invloed op funderingsproblematiek”



Ir. Frank van Lier
F.vanLier@bvlb.nl
www.bvlb.nl

mailto:F.vanLier@bvlb.nl
http://www.bvlb.nl/


Gevolgen bodemdaling op 
hoofdlijnen

• Hoogte grondwater

• Inklinken/ oxideren (veen)grond

• Door ophogen, negatieve kleef!/ verschuiven panden



Hoogte grondwater
• Door bodemdaling worden o.a. peilbesluiten aangepast en zakt het 

grondwaterpeil.

Hierdoor komen houten funderingen droog te staan







Aandachtspunten zijn ook sociaal en financieel (naast technisch). O.a.:
• Emotie;
• Schulden/ Schuldsanering;
• “Huizen kan je slopen, een hypotheek niet”.











Combinatie fundering op staal en palen 
gaat al 40 jaar goed,

Echter een paar droge zomers en 
fundering op staal heeft zich enkele cm 
gezet t.o.v. de fundering op palen

Inklinken/oxideren grond



Negatieve kleef
• Door ophogen van straten door zakkende bodem komt er extra negatieve

kleef op de palen (waar oude funderingen niet op berekend zijn)



Brandweer rukt uit voor vallende stenen uit 
gevels
Op de Mathenesserdijk in Rotterdam-

West en op de Willem Buytewechstraat

in Rotterdam-Delfshaven vallen 

bakstenen uit gevels.

(AD 11 mei 2019)





Gevolgen van zetting
Voorgevel vastzetten?

Herstel voorgevel!

Nieuwe vloer schuin of waterpas leggen?



Verschuiven fundering
• Door ophogen van straten door zakkende bodem, is het ook mogelijk dat

het aanwezige grondpakket kan “schuiven”



Zomaar een straat?



Negatieve kleef
Nee, straat is 1 meter breder geworden door ophogen straat.
Funderingspalen scheef/krom en naast muur



Het is niet zomaar een nieuwe fundering 
aanbrengen!



Het is niet zomaar een nieuwe fundering 
aanbrengen!buren



Jaarrede en afsluiting
Dick Bezemer
voorzitter COBc



COBc Jaaroverzicht
2019 - 2020

Ontwikkelingen en nieuws

Dick Bezemer

vz COBc  Teamleider BWT Rotterdam



Personele wisselingen:

• ROB Midden: Persijn van Beek, gem. 

Noordoostpolder, is nieuwe secretaris, 

vervangt Joop Wildeman, die met pensioen is;

• ROB NO: nieuwe voorzitter is Johan van der 

Meer, gemeente Súdwest-Fryslân, vervangt 

Maurice Zorgdrager; Johan was voorheen 

secretaris / nieuwe secr. is Aïda Jusufagic, 

gemeente Emmen;

Website VBWTN en COBc;



Personele wisselingen (2):

• ROB ZW: nieuwe voorzitter is Cynthia van 

Beek, gemeente Leiden. Nieuwe secr. is Bram 

Baas, gemeente Krimpenerwaard (dit jaar wel 

met pensioen gegaan)



Personele wisselingen (2):



Personele wisselingen (3):

1e jaar nieuw COBc DB: 

Bert Winkel / Marco Labeur / Dimphy Bruin -

Reynhout / Frans Raijmakers / Ron Kerp, secr./ 

Wico Ankersmit, directeur / Dick Bezemer 

voorzitter.



Nieuwe documenten:

• Richtlijn voor de Constructieve 

veiligheid van Bouwsels i.h.k.v. Corona-

maatregelen / okt. 2020;

• PvA structurele verlijming gevels / 

groeidocument / juli 2020.

(in gesprek met de branche voor een update)



Website(s):

• VBWTN website en BWT-app;
https://www.vereniging-bwt.nl/

info@bwtinfo.nl

• COBc website.

laatste nieuws; 

activiteiten/trainingen; 

documenten.

mailto:info@bwtinfo.nl


COBc in de spotlights:



COBc in de spotlights:

Technisch weerwoord op artikel Bouwkwaliteit in 
de praktijk

Nico Scholten + Peter van Dijk (Kenniscentrum Glas) 

+ Adri Borst



COBc in de spotlights:



COBc in de spotlights:

• Onderzoekraad voor veiligheid

• Instorten AZ-stadion

• Wico en Dick worden geïnterviewd

• Binnen no time een beeld van ons landelijke niveau 

van toetsen



COBc in de spotlights:

COBc-ers: oa. Marco Labeur, Patrick Willemen 

en Gert Ploeg.



COBc in de spotlights:

Blogs:

Wico Ankersmit

Ron Kerp



COBc in de spotlights:

Kennistafel NLE rekenen:

Dimphy Bruin – Reynhout,

Vervolg update richtlijn 

EEM??



COBc in de spotlights:

Staalbouwdag BmS: Wico Ankersmit



COBc in de spotlights:

• Leren van instortingen VNc en BmS 

• Versterkingsmaatregelen breedplaatvloeren VNc

• Dick Bezemer



Ontwikkelingen:



Ontwikkelingen:

• Medio maart “thuiswerk”

• Minder aanvragen?...nee!

• De bouw gaat door!



Ontwikkelingen:

• Nieuwe draai vinden;

• Online vergaderen.



Technische ontwikkelingen:

Onderzoeksplicht Breedplaatvloeren



Technische ontwikkelingen:

Onderzoeksplicht voor 1 april 2021

• Hoger dan 70 m;

• Impact: meer dan 500 personen;

• Zorgfunctie, meer dan 4 lagen.



Technische ontwikkelingen:

Onderzoek / versterking:

Advies COBc: Ron Kerp (secr.)



Technische ontwikkelingen:

• In gesprek met TvD over update Richtlijn 

constructieve veiligheid evenementen;

• Aan tafel bij VNG/BZK ivm de 

implementatie WKB;

• Aan tafel bij Klankbordgroep 

breedplaatvloeren;



Technische ontwikkelingen:

• Samen met VNc softskills ontwikkeling: 

Professionele tegenspraak (advies OVV);

• Aan tafel bij IFV Gevels en puien;

• Aan tafel bij BN en IFV P-garages en 

elektrische / alt. brandstoffen;

• ……



Vooruit blik 2020-…….:

• Personele wisselingen;

• Ontwikkelingen;

• Visie update.



Personele ontwikkelingen:

• Aanwas wenselijk AB en DB;

• Deelname ook in werkgroepen, 

overleggen, normcommissies: meldt u aan 

bij Ron Kerp (secr.)



Vooruitblik op ontwikkelingen:

• WKB:  ga svp oefen: proefprojecten CC1;

• Windturbines: aansluiting BB?? Volgt 

2021;

• PVA structurele verlijming…update 

richtlijn??                      



Toekomst van het COBc:

• Heidag 18 sept: toekomst COBc;

• Update van de Visie van het COBc;



Toekomst van het COBc:

Mogelijke richtingen:

• Landelijk kenniscentrum (visie 2012 verder uitw);

• Constructeurs risicobeoordeling/handhaving  en 

omgevingsveiligheid: “caseconstructeur OW”;

• Samenwerking met private toetsende 

constructeurs:   een COTc???



Toekomst van het COBc:

Mogelijke richtingen:

• Hoe te sturen op innovaties???

• APK bestaande gebouwen, opgaven BZK??



Toekomst van het COBc:

Update in 2021:

• Uw input hard nodig!!



Dank voor uw aandacht


