
Ledenbijeenkomst afdeling 
Brabant Mid-West
17 november 2022



Programma

16.00 Welkomstwoord Hans Wolfs (afdelingsvoorzitter) en Petra (verenigingsmanager)

16.05 Algemene informatie over uitdagingen (en stikstof)

16.15 Financiële verantwoording afdeling door Peter Berende (penningmeester)

16.30 Voorstellen Marc, Werner en Edwin en hun presentaties

Interactief: stel je vragen gerust tussendoor

Casusbespreking in groepen en terugkoppeling plenair

18.15 Afronding en diner/buffet in restaurant



Uitdagingen

Financieel Grondstoffen

Rente en inflatie Prijzen, Europese beschikbaarheid

Ruimte & natuur Energieprijzen en energienetten

Gebrek aan visie en regie Netwerken, Energie-armoede

Stikstof

Arbeid Besluitvorming

Buitenlandse arbeid en ZZP Gebrek aan voorspelbaarheid



Stikstof

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/stikstof

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/stikstof


Stikstof

- Het kabinet gaat 24 of 25 nov reageren op de Porthos uitspraak naar de 2e kamer.

- Voor vergunningsplichtige werken is voortoets nodig, de Aerius berekening.  (zie AERIUS | 

Rekeninstrument voor de leefomgeving) 

- Softwareleveranciers (https://www.vanmeijel.nl/blog/hoe-kun-je-stikstofuitstoot-efficiënt-berekenen)

- Lobby, we zetten in op:

➢ Fundament op orde brengen door bronmaatregelen (aantrekkelijke uitkoopregeling);

➢ Verduurzaming materieel en slimme logistiek (Groene Koers);

➢ Alternatief voor de vrijstelling die de bouw en infra had (plan B). Het plan B dat het kabinet niet 

had/heeft. (verhoging drempelwaarde i.c.m. harde afspraken)

➢ Volle kracht op vlotte vergunningverlening. 

Vraagbaak bij BNL: Martijn Verwoerd (m.verwoerd@bouwendnederland.nl) 

https://www.aerius.nl/nl
https://www.vanmeijel.nl/blog/hoe-kun-je-stikstofuitstoot-efficiënt-berekenen
mailto:m.verwoerd@bouwendnederland.nl


Financiële verantwoording aan leden

➢ Terugkoppeling begroting vs realisatie 2021

➢ Begroting 2023

➢ 224 leden (plus nevenvestigingen, zusterondernemingen, etc.)

➢ Verzoek décharge verlening aan afdelingsbestuur



(verantwoording) Ledenactiviteiten in 2021

18 januari - Wkb bijeenkomst online vanuit studio Zoetermeer De Kok Bouwgroep

19 mei - Webinar prijsstijgingen

23 juni - Bijeenkomst vanuit studio Zoetermeer over bouwteam en samenwerking

15 juli - Wkb bijeenkomst online vanuit studio Schaijk met Bouwbedrijf Peter Peters 

(samen met afdeling Oost Brabant e.o.)

23 september - Bijeenkomst bij Robèrt van Beckhoven Oisterwijk 

4 november - Bijeenkomst over circulariteit in Breda met ICOO  (bijdrage BNL)

Bouwplaatsbezoeken in Bergen op Zoom, Tilburg en Hooge Zwaluwe

Activiteiten rondom Dag van de Veiligheid

Veel ledenbezoek en leden onder de aandacht brengen middels website artikelen, BNL edities en social media

Contactgroepen Personeel, KAM en Financiën (grotendeels online)



Voorstellen Marc, Werner en Edwin

mr. Marc Theuns

m.theuns@bouwendnederland.nl

079-235 21 21 / (alg) 079-325 22 50

afdeling advies BNL 

advies@bouwendnederland.nl

Werner van Weesenbeek

wernervanweesenbeek@in-staet.nl

06 - 55 00 04 23 / (alg) 085-0077498

www.in-staet.nl

Edwin van Haperen

info@v-klic.nl

06 - 109 949 93

www.v-klic.nl

mailto:m.theuns@bouwendnederland.nl
mailto:advies@bouwendnederland.nl
mailto:wernervanweesenbeek@in-staet.nl
http://www.in-staet.nl/
mailto:info@v-klic.nl
http://www.v-klic.nl/


Algemene voorwaarden,
Aansprakelijkheid en
Garantie



Modellen en overeenkomsten

Modelovereenkomsten en algemene voorwaarden zijn te vinden op de webpagina van de afdeling advies via de link “modellen en 

modelcontracten”

https://www.bouwendnederland.nl/service/praktische-tools/modellen-en-modelcontracten

https://www.bouwendnederland.nl/service/praktische-tools/modellen-en-modelcontracten


Algemene Voorwaarden in de Bouw



Aansprakelijkheid 

1. Aansprakelijkheid in de wet 

2.  Aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden



Aansprakelijkheid 

Aansprakelijkheid in de wet: 

artikel 761 van boek 7 van het burgerlijk 

wetboek 



Aansprakelijkheid 

Aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden:

-Zijn de voorwaarden ter hand gesteld?

bij offerte/begroting of conceptovereenkomst

-Is er anders sprake van een bestendige handelsrelatie? 

aantoonbaar eerder overeenkomsten gesloten met (zakelijke) partij waarbij 
voorwaarden zijn overhandigd



Termijnen

Welke termijnen zijn van toepassing? 

• In de wet: 2 jaar na protest (verjaringstermijn) max 20 jaar 

• In de AVA 2013 herzien december 2014: 5 en 10 jaar (vervaltermijnen)

• In de UAV 2012: 5 en 10 jaar (vervaltermijnen)

• In de COVO 2010: 5 en 20 jaar (vervaltermijnen)



Garantie

Verschillen tussen aansprakelijkheid en garantie 

Garantie kan tussen partijen overeengekomen worden; is niet verplicht en is een aanvulling op 

de aansprakelijkheid uit wet of algemene voorwaarden. “wettelijke garantie” bestaat dus niet.

Voorbeelden: afbouwgarantie van Bouwgarant, 10 jaar op waterdichtheid dakbedekking, 3 jaar 

op cv ketel mits jaarlijks onderhoud door erkende installateur.



Garantie

Verschillen tussen aansprakelijkheid en garantie(vervolg)

Bewijslastomkering bij aanspraak op garantie:

“in beginsel herstel, tenzij…..” 

Aannemer moet dus aantonen dat een gebrek niet onder de garantie valt.

Bij aansprakelijkheid dient opdrachtgever aan te tonen dat het aan de 

aannemer is toe te rekenen (“wie stelt bewijst”).



Garantie

Verschillen tussen aansprakelijkheid en garantie (vervolg)

Garantietermijn is geen vervaltermijn:

Gebrek dat binnen termijn wordt gemeld moet (ook indien de 

garantietermijn daarna verstrijkt) in beginsel worden hersteld.



Garantie

Verschillen tussen aansprakelijkheid en garantie (vervolg)

Bij garantie geen “nieuw voor oud” aftrek:

Ook bij melding kort voor het verstrijken van de garantietermijn alle kosten van herstel 

voor rekening van de aannemer. Voorbeeld: 

cv ketel total loss bij melding binnen 10 jaar garantietermijn; alle kosten voor aannemer.

cv ketel total loss bij melding binnen 10 jaar aansprakelijkheidstermijn 1/3 van de 

herstelkosten voor aannemer en 2/3 van de herstelkosten voor opdrachtgever; immers 

gemiddelde levensduur van een cv ketel is 15 jaar. 



andere bouwcontracten

Bouwteam (nieuw model 2021 ter vervanging model 1992)

Meedenken over ontwerp en toe te passen materialen en constructies. 

Recht van eerste aanbieding; indien geen aannemingsovereenkomst tot stand komt spreken partijen 

een vergoeding af ten aanzien van het “voorwerk/meedenken”

Alleen aansprakelijk voor dat deel van het ontwerp waaraan aannemer een wezenlijke bijdrage heeft 

geleverd. 

Coördinatieovereenkomst

In het geval van nevenaanneming (in plaats van onderaanneming) kan een vergoeding voor het 

coördineren van de planning van de verschillende aannemers worden afgesproken.  

➢ Hierover straks meer in de uitwerking van de casus



Bedankt voor uw aandacht!

mr. M.A. (Marc) Theuns

m.theuns@bouwendnederland.nl

079-235 21 21

of 

afdeling advies Bouwend Nederland

advies@bouwendnederland.nl

079-325 22 50

Modelovereenkomsten en algemene voorwaarden zijn te vinden op de webpagina van de afdeling 

advies via de link “modellen en modelcontracten”

mailto:m.theuns@bouwendnederland.nl
mailto:advies@bouwendnederland.nl


RISICOMANAGEMENT 





Risicomanagement

• Herkennen van de risico’s → beoordelen van de impact ervan  → beheersmaatregelen vaststellen

• Optimaal beheersen van de ondernemersrisico’s → bestrijding faalkosten

• Continue proces

• Bewustwording management en personeel



Onze dagelijkse praktijk

• Contractbeoordeling opdrachtgever (verzekeringsparagrafen in bv bestek)

• Advies overeenkomsten met onderaannemers/ZZP’ers (toegangsregeling)

• Bepaling ontwerprisico → advies overeenkomsten met extern adviseur

• Risico’s rondom projectontwikkeling 

• Nevenaannemers / directieleveringen

• Risicovolle werkzaamheden (trilling-/zettingsgevoelige activiteiten zoals heien, bronneren, slopen e.d.) / vooropnames

• Riskcontrol

• WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse netten en Netwerken  

• Preventie (inbraak, brand, water etc.)

• Binnenstedelijk bouwen (risicovolle activiteiten, brandschade belendingen, parkeren, diefstal/vandalisme, logistieke 

uitdagingen, evacuatiekosten)



Onze dagelijkse praktijk

• Transformaties

• Normale eigenaarsrisico’s opdrachtgever (niet verband houdend met de bouw); opdrachtgever goed geregeld?

• Opdrachtgever CAR → DIC/DIL?

• Bouwcombinaties

• Onverkochte woningen

• Deeloplevering/voortijdige ingebruikname

• Bijspijkeren medewerkers bouwbedrijf

• WKB

• Garanties (Bouwgarant, SWK, Woningborg)

• Classificatiemodel projectmatig risicomanagement

• Etc. 

• Sluitstuk: verzekeringen



CAR-verzekering

Dekking: 

• Schade aan het werk

• Schade aannemersmaterieel (alles wat nodig is voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden) + 

eigendommen bouwdirectie en personeel

• Schade aan eigendommen opdrachtgever

Belangrijke uitsluiting:

• Schade aan derden (aansprakelijkheid)



Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Dekking:

• Schade aan derden tijdens en door het werk: materiële- en letselschade

• Incl. werkgeversaansprakelijkheid

• Bijvoorbeeld heischade, bemalingsschade, brandschade, waterschade, ongevallen, beroepsziektes

Belangrijke uitsluiting:

• Schade aan het eigen werk



Ontwerpverzekering

Dekking: 

• De aansprakelijkheid voor:

➢ zaakschade aan het werk waarop het ontwerp betrekking heeft en/of

➢ kosten van herstel van gebreken en/of

➢ vermogensschade 

voortvloeiend uit een fout in het ontwerp

• Beperkingen leveringsvoorwaarden extern adviseurs zoals DNR (advieskosten, sowiesokosten, directe schade, 5 jaar), ALIB 

(opdrachtsom en alleen directe materiële schade) etc. 

• Voorbeelden: balkonschade Limburg, capaciteit afvoerleiding ontoereikend, verkleuring gevelbeplating aan zee, 

vloerbelasting ontoereikend, fundering te licht, deuren te smal, te weinig toiletten ingetekend, isolatie niet conform 

bouwbesluit. 



Samengevat

• CAR dekt materiële schade aan het werk (er moet iets “kapot” gaan maar dat is niet altijd het geval) in de bouw- en 

onderhoudstermijn, exclusief gevolgschade

• AVB dekt materiële en letselschade schade tijdens en door het werk

• Ontwerpverzekering dekt aansprakelijkheid voorvloeiend uit een ontwerpfout



BOUWVEILIGHEID 



Introductie

V-KLIC sinds 2021

16 jaar in het vak bouw actief

Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige en actief lid van de NVVK + 
ledenraad commissie 

Specialist op het gebied van bouwen, arbozorg en het (bouw)proces 
binnen en buiten de organisatie

Begeleiding bij bedrijven op gebied van gedragssystemen 
(BBS/HBS/SCL)

Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) opstellen, implementatie en  
toetsing

Begrijpelijke taal met de juiste kijk op veiligheid en organisatie 



Veiligheid

Waar denk je aan bij (Bouw)veiligheid? Is het werken volgens 
regeltjes of werken met gezond verstand?



Bouwproces

Geïntroduceerd als minimum voorschriften t.a.v. veiligheid in de bouw. Het 
dient als voorschrift om dit in goede banen te leiden. De kernbegrippen 
hierbij zijn: preventie, samenwerking en coördinatie. Met name de 
opdrachtgever van het bouwproces heeft in dit besluit verplichtingen 
opgelegd gekregen en is algeheel verantwoordelijk voor een veilig 
bouwproces.

Verantwoordelijkheden opdrachtgever / opdrachtnemer

Coördinatie ontwerp en uitvoering

Inventarisatie en Evaluatie risico’s (RI&E) 

Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G)

(V&G) Dossier



Taken coördinator voor de ontwerpfase Arbowet art. 2.30



Taken coördinator voor de uitvoeringsfase Arbowet art. 2.31



Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij Arbowet art. 2.33



V&G-plan

Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-PLAN) verplichting of niet?
Onderverdeeld in: ontwerp, uitvoering, dossier



Wat zet je minimaal in een V&G-plan?

Inleiding project en omschrijving
Verantwoordelijke namens opdrachtnemer
Projectgegevens 

(opdrachtgever, bouwdirectie, coördinator ontwerpende partij, uitvoerende partij(en), VGM 
coördinator, enz.)

Betroken bedrijven (onderaannemers / nevenaannemers)
Overleg structuur (ontwerp/uitvoering/arbo) bij coördinatie plicht een verplichting 
Voorlichting en onderricht
Voorzieningen en inrichting
Specifieke terrein afspraken (o.a. milieu, verontreiniging, inrichting werkterrein, aanvullingen 
omgevingseisen (omgevingsvergunning), hulpdienstverlening, geluidshinder, belendingen, Kabels 
en leidingen, stofvorming)
RI&E (let op maak onderscheid op voortvloeiend uit werk en toe te passen machines) waar het 
specifiek wordt kun je hier een TRA (taak Risico Analyse) op inrichten
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Werk en rusttijden
Meldingsprocedure ziekte
Meldingsprocedure ongevallen
BHV
(Gedrags-) regels bouwterrein

Het verschil met het V&G ontwerpplan 
Checklist V&G veilig onderhoud

V&G-plan ontwerp en uitvoering



Organisaties met meer dan één medewerker of ingehuurde medewerkers zijn verplicht een risico inventarisatie en –
evaluatie op te stellen. 

Belangrijke aspecten die altijd van belang zijn (wel of geen RI&E):
Heb je een preventiemedewerker aangesteld, en is deze ook bekend.
Heb je een maatwerkregeling – art. 14 Arbowet Samenwerking met (kern)deskundigen, arbodiensten, e.a. of een 
vangnet regeling – art. 14a Arbowet (contract arbodienst)

Opstellen van een RI&E bestaat uit een aantal stappen:
Stap 1: Risico’s in kaart brengen (weet wat er speelt binnen je organisatie) 

Wat zijn je werkzaamheden als bedrijf
Bijzondere categorieën werkzaam (bijvoorbeeld: zwangere, minderjarige, mindervalide)
Risico’s per groep vaststellen 

Stap 2: Risico’s evalueren en ordenen
Prioriteren van risico’s (hoe groot is de kans dat het plaatsvindt) 
Wat zijn de gevolgen
Hoeveel mensen worden er blootgesteld aan het risico
Wat vind de medewerker het grootste risico? 

Stap 3: Plan van aanpak maken
Stap 4: toetsen

Meer dan 25 medewerkers
Branch RI&E en minder dan 25 medewerkers dan niet
Personeel tot 40 uur per week 

Stap 5: In de praktijk brengen → implementatie 
Stap 6: Actualiseren.

RI&E (Risico Inventarisatie en -Evaluatie)



Het V&G-dossier is slechts een afgeleide. Vanuit bronaanpak gaat het natuurlijk in eerste instantie om het daadwerkelijk 
in het ontwerp meenemen van relevante veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen.

Maak een inventarisatie van mogelijke V&G-risico’s tijdens onderhouds- of sloopwerkzaamheden in de 
beheerfase van het gebouw/object en de bijbehorende beheersmaatregelen.
Neem de volgende informatie op in het V&G-dossier:

de naam van de samensteller en zijn werkgever;
de datum van definitieve uitgifte;
een documentnummer;
een korte omschrijving van het object (aard/omvang/locatie);
een overzicht van relevante documenten/technische specificaties zoals bestek, gereviseerde 
tekeningen en bedienings-/onderhoudsvoorschriften van installaties.

Specificeer van ieder document:
Maak het V&G-dossier niet te omvangrijk, maar beperk het tot verwijzingen en eventueel overzichten van 
relevante documenten.
Voorbeelden van benodigde bouwkundige en technische informatie zijn: locaties waar gevaarlijke stoffen of 
leidingen kunnen worden aangetroffen, de resultaten van de eindbeoordeling bij asbestverwijdering en 
gegevens in het kader van constructieve veiligheid, sterkte en stabiliteit. Ook kan het gaan om informatie over 
relevante hulpmiddelen ten behoeve van gezond en veilig werken.

(V&G) Dossier



Nog vragen?

Verantwoordelijkheden opdrachtgever / opdrachtnemer

Coördinatie ontwerp en uitvoering

Inventarisatie en Evaluatie risico’s (RI&E) 

Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G)

(V&G) Dossier



Bedankt!



Casus (in groepen)

Casus over Coördinatie verantwoordelijkheid   (A4tje ligt op de statafels achterin)

Opdracht: 

Stel in 4 groepen een (indicatieve) coördinatie overeenkomst op, daarbij gelet op:

- Juridisch

- Verzekeringstechnisch

- Jullie advies aan potentiële opdrachtgever

Bespreking bevindingen van de groepen



Casus Coördinatie verantwoordelijkheid :

Er is een opdrachtgever (woonstichting) die heeft veel gebouwen in onderhoud. Eén keer in de x- aantal jaar is 

grootschalig onderhoud nodig. Dit keer gaat het om gevelrenovatie, dakrenovatie en een nieuwe W-installatie 

(verduurzaming van het bouwwerk). Hiervoor gaat de stichting tenderen (op zoek naar geschikte aannemers). 

De woonstichting kiest ervoor de uitvoering door diverse aannemers tegelijkertijd te laten uitvoeren. Ze krijgen 

allemaal separaat een opdracht van de woonstichting (van elkaar zijn het dus nevenaannemers). 

De woonstichting vraagt zich af hoe ze dit het beste kunnen vastleggen en of ze hierin één van de drie aannemers 

als verantwoordelijke partij kunnen aanstellen die de gehele  coördinatie omtrent veiligheid en planning verzorgt. 

Hoe zou je dit aanvliegen als aannemer of wat zou je de woonstichting adviseren om te doen als je de opdracht 

zou krijgen.



Opdracht:

Stel in 4 groepen een (indicatieve) coördinatie overeenkomst op, daarbij gelet op:

Maak kennis met je groepsleden en stel een plan op wat je gaat presenteren aan je opdrachtgever. We behandelen uiteindelijk de 

opdracht centraal aan de hand van de presentatie die we aan elkaar geven. 

Juridisch:

Waar moet je rekening mee houden t.a.v. juridische aansprakelijkheid?

Hoe lopen de lijnen, wie is er verantwoordelijk en hoe borg je dit?

Wat heb je nodig qua documentatie, hoe regel je het in en wie is er verantwoordelijk? 

Verzekeringstechnisch:

Wat wil je verzekeringstechnisch geregeld hebben zowel vanuit de opdrachtnemers kant als de opdrachtgevers kant? 

Advies aan potentiële opdrachtgever: 

Waar aan kun je refereren waarom het wel of niet slim is om de opdracht op deze manier uit te voeren?  

Wat adviseer je de woonstichting wel of niet te doen en waarom?

Wat wil je terug zien in een veiligheidsplan vanuit de opdrachtgever? 



Uitwerking casus

Wat adviseren onze leden aan de woonstichting? Na beraad in de groepen en ondersteuning van Edwin, Marc en Werner 

kregen we drie smaken uit de groepen terug:

1. Laat de opdrachtgever het coördineren; hij besluit tenslotte de werkzaamheden gespreid in opdracht te geven.

2. Wijs onderling één nevenaannemer aan als coördinator die het v&g plan maakt en de uitvoering coördineert.

3. Voeg een directievoerende partij toe, die de coördinatie op zich neemt.

De conclusie is in elk geval dat er geen goed of fout antwoord is. Maar vaak komen we er tijdens de uitvoering van het 

werk pas achter komen dat we eigenlijk geen van allen weten waar de verantwoordelijkheid ligt. 

Dit was een goede oefening om ons daarvan bewust te maken !



Einde ledenbijeenkomst 
afdeling Brabant Mid-West
Eet smakelijk!


