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Abstract
Gebouwen degraderen in de tijd en moeten onderhouden worden om hun functie en kwaliteit te
behouden. De eigenaar van een gebouw is verantwoordelijk om zich als goede huisvader te
gedragen en de nodige ingrepen uit te voeren. Openbare besturen doen dit onderhoud van hun
patrimonium momenteel voornamelijk curatief, waarbij er pas ingegrepen wordt als schade zich
voordoet. In de huidige conjunctuur waarbij middelen beperkt zijn, moeten de gebouwbeheerders
echter steeds vaker verantwoorden aan het bestuur welke budgetten ze nodig hebben en waarom.
Om hier antwoorden op te vinden moet de gewenste en de huidige staat van een gebouw objectief
vastgelegd worden waarna de nodige onderhoudsmaatregelen en kosten voorspeld kunnen
worden.
Deze bachelorproef kwam tot stand vanuit de praktijksituatie in de gemeente Heist-op-den-Berg.
De gebouwbeheerders staan hier voor dezelfde uitdagingen en willen de algemene staat van hun
patrimonium objectief in kaart brengen om ingrepen te voorspellen en beslissingen te maken over
investeringen. In Nederland gebruikt men al een aantal jaren de NEN2767-norm om gebouwen te
beoordelen. Er wordt in deze bachelorproef onderzocht hoe besturen deze norm, in combinatie
met een gebouwenbeheersysteem, in België kunnen gebruiken om tot planmatig onderhoud te
komen.
In eerste instantie wordt de NEN2767 kritisch bekeken op zijn eenduidige toepasbaarheid in België.
Via een documentonderzoek en bevragingen bij inspecteurs en vakmensen worden de
moeilijkheden, de objectiviteit en de mogelijke invloed van een inspecteur onderzocht. Na het
onderzoeken van de norm richt de scriptie zich op het vervolg van conditiemetingen. Er wordt met
besturen, inspecteurs en bedrijven gesproken over het gebruik van meerjarenplannen en de
meerwaarde van een gebouwenbeheersysteem. Ten slotte wordt onderzocht wat een bestuur
moet doen voor het kan starten met metingen en planmatig onderhoud.
Uit het onderzoek van deze bachelorproef kan worden besloten dat de vertaling van de NEN2767
naar België eenduidig is en dat conditiescores redelijk objectief berekend worden. Om vanuit
conditiescores naar een meerjarenplanning te gaan, hangt echter veel af van de kwaliteit van de
inspecteur en de verwachtingen van het bestuur. Bovendien moet het bestuur voor en na de
conditiemeting enkele belangrijke stappen doorlopen. Een gebouwenbeheersysteem kan sterk
helpen bij deze stappen en biedt een duidelijke meerwaarde voor het toepassen van planmatig
onderhoud.
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1

Inleiding

Openbare besturen worden steeds vaker geconfronteerd met vragen op gebied van facility
management en gebouwenbeheer. Vragen als: hoeveel geeft de organisatie uit aan gebouwen en
facilitaire diensten? Is dit veel of weinig in vergelijking met andere organisaties? Is het verstandig
om alle gebouwen in eigendom te houden? Wat is de waarde van het patrimonium van de
organisatie? Heeft een softwareprogramma voor facility management meerwaarde? Al deze
vragen draaien rond gebouwen en leggen daarom een grote verantwoordelijkheid bij de
gebouwbeheerders van verschillende organisaties. Bovendien zijn er vandaag maar weinig
organisaties die een antwoord hebben op deze vragen hoewel ze steeds belangrijker worden. Niet
alleen de ruimtes raken bezet, waardoor er weinig plaats overschiet voor nieuwe projecten, maar
ook budgetten moeten steeds nauwkeuriger begroot worden. Het is dan ook zeer belangrijk dat
een openbaar bestuur een doorgedreven systeem voor het beheer van zijn gebouwen gebruikt om
zicht te krijgen op exploitatiekosten, inkomsten en onderhoudskosten voor het in stand houden
van het bestaande patrimonium.
Met een patrimonium wordt het totaal van gebouwen van een organisatie bedoeld. De grootste
groep van gebouwen is deze waarin werkruimtes voor personeel voorzien zijn. Bij onder andere
steden en gemeenten zijn er nog een heleboel andere gebouwen die vallen onder het beheer. Zo
zijn er een aantal waarmee een stad of gemeente zich graag associeert: historische gebouwen,
gebouwen met een strategische ligging en monumenten. Burgers vinden deze ook belangrijk en
kenmerkend voor hun woonplaats. Ze zijn waarschijnlijk niet tevreden met een weinig
onderhouden en verwaarloosd patrimonium. Ten slotte zijn er nog gebouwen die in geen van deze
twee groepen thuishoren, maar wel deel uitmaken van het bezit en de rijkdom van een stad of
gemeente.
Mogelijk investeert een stad of gemeente liever in deze historische gebouwen en monumenten
zodat de burgers trots en tevreden blijven. Het spreekt echter voor zich dat werkplekken
onderhouden moeten worden om de productiviteit en tevredenheid van het personeel hoog te
houden. Natuurlijk mogen ook andere gebouwen hun waarde niet verliezen, maar kosten die hier
gedaan worden zijn niet zichtbaar voor de burgers en worden vaak als minder belangrijk
beschouwd door het bestuur van de stad of gemeente. Door de talrijke vragen die rijzen aan het
begin van deze inleiding moeten patrimoniumbeheerders meer doorgedreven middelen gebruiken
om hun gebouwen te beheren.
Deze bachelorproef probeert te verduidelijken hoe patrimoniumbeheerders van openbare
besturen kunnen omgaan met deze materie. Welke middelen bestaan er om hun gebouwen te
beheren en hoe effectief en toepasbaar zijn deze? Hoe brengen ze de noodzaak van onderhoud
over naar het bestuur, wat met budgetten, planning, objectieve beslissingen en prioritering van
activiteiten?
[1] [2]
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2

Probleemstelling

2.1 Praktijksituatie
Heist-op-den-Berg is een gemeente met ongeveer 42 000 inwoners en een grondoppervlakte van
86,40 km². Op deze oppervlakte staan een 80-tal gebouwen verspreid die in het bezit zijn van de
gemeente. Hiernaast zullen de OCMW ’s, die in Vlaanderen worden afgeschaft in 2019,
geïntegreerd worden in het gemeentebestuur. Hierdoor komen er nog een 30-tal gebouwen bij die
niet meer door het OCMW, maar door de gemeente moeten worden beheerd en onderhouden.
Het is dan ook een hele taak om al deze gebouwen te beheren zonder het overzicht te verliezen.
De gemeente is daarom gestart met het implementeren van een volledig gebouwenbeheersysteem
om het patrimonium gericht en overzichtelijk te beheren. Het is niet de bedoeling om alleen
gebouwen in dit systeem in te voeren, maar ook alle gronden en objecten van de gemeente. Met
deze objecten worden verdere specifieke onderdelen in en rond een gebouw bedoeld.
Onder meer door het afschaffen van de OCMW ’s is de gemeente gestart met het project ‘één
Heist’. Momenteel zijn de diensten van het OCMW en van de gemeente versnipperd over
verschillende locaties binnen de gemeente. Dit werkt het samenwerken als één geheel tegen. Met
het project één Heist tracht men alle administratieve diensten te centraliseren in een groot
gebouw. In het huidige patrimonium van zowel de gemeente als het OCMW is geen enkel gebouw
daarvoor geschikt bevonden en dus moet een nieuw project worden opgestart. Door de
centralisatie zullen er andere gebouwen vrijkomen en zal de gemeente moeten nadenken welke er
behouden, verkocht of verhuurd moeten worden.
Wellicht heeft niet iedereen binnen een openbaar bestuur dezelfde mening over welke gebouwen
behouden of afgebroken moeten worden. Vaak heeft er wel iemand een bepaalde reden om een
specifiek gebouw in stand te houden en wordt de beslissing binnen het bestuur moeilijk. Er moet
een objectieve vergelijking worden gemaakt tussen gebouwen naar hun kosten en opbrengsten
voor de gemeente en of die nog passen binnen het patrimoniumbeheer. In dit onderzoek wordt
besproken hoe het gebouwenbeheersysteem een basis kan zijn voor een objectieve beslissing van
wat er met een gebouw dient te gebeuren.
Een eerste belangrijke stap voor de ingebruikname van het gebouwenbeheersysteem is de
inventarisatie van het bestaande patrimonium. Hierbij worden alle gebouwen een eerste maal
opgenomen in het systeem. Deze stap wordt tijdens het opstellen van dit onderzoek in de praktijk
uitgevoerd. De basisgegevens van het patrimonium worden verzameld, al deze informatie wordt
vervolgens ondergebracht in een geïntegreerde en gecentraliseerde locatie, aangekocht door de
gemeente in de vorm van een softwarepakket. Plannen, gronden of percelen,
onderhoudscontracten, foto’s en andere relevante documenten worden gekoppeld aan de
gebouwen. Als dit voltooid is, heeft de gemeente reeds een handige tool om zijn gebouwen te
beheren. Het systeem laat echter toe om nog verder te gaan met het beheer van faciliteiten en
deze uitbreiding was dan ook de start voor dit onderzoek.
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2.2 Probleemanalyse
Binnen het beheren van gebouwen is onderhoud een belangrijk punt. Elk gebouw vertoont na
verloop van tijd onderhoudsnoden die moeten worden aangepakt om zo een gevraagd niveau van
kwaliteit te behouden. Een onderhouden gebouw en goed functionerende installaties stimuleren
namelijk de werking van een organisatie en het gedrag van de personen die tot deze organisatie
behoren.
Onderhoud gebeurt vandaag veel te vaak curatief waarbij de schade pas wordt hersteld als het zich
voordoet. Bij een openbaar bestuur brengt dit snel problemen met zich mee. Eerst wordt de
schade vastgesteld in het gebouw door de gebruiker, vervolgens zoekt het bestuur budgetten om
het onderhoud uit te voeren en het herstelproces te organiseren. Pas na deze stappen vindt het
eigenlijke herstel plaats. Nadelig hierbij is dat het veel tijd vraagt waardoor de schade bij de
uitvoering van de herstelling erger kan zijn en de totale kost uiteindelijk groter is dan aanvankelijk
begroot. Bovendien vragen gebouwen algemene exploitatiekosten om hun functie als werkplek,
ontspanningsruimte of andere te volbrengen. Met andere woorden, onderhoudskosten van
gebouwen beperken zich niet alleen tot herstel van schade, maar omvatten ook kosten voor het
lappen van de ramen, reinigen van de vloeren, etc.
Om over te gaan tot het eigenlijke onderhoud moet er eerst bepaald worden in welke staat een
gebouw zich bevindt en in welke staat de eigenaar het tracht te brengen. Het bepalen van de
algemene staat van een gebouw en het in kaart brengen van de onderhoudsnoden wordt de
conditiestaatmeting genoemd. Om een objectieve beoordeling te kunnen maken, moet de meting
volgens een voorgeschreven methode gebeuren. In Nederland is men al enkele decennia bezig met
deze methode en is men uiteindelijk gekomen tot de NEN2767-norm voor het in kaart brengen van
de algemene conditie van een gebouw of gebouwonderdeel. Deze methode wordt ook reeds
gebruikt in België, maar is nog niet vertaald naar een Belgische norm. De eenduidige
toepasbaarheid ervan wordt getoetst aan de hand van een praktijkstudie.
Sinds 2014 dienen Vlaamse lokale besturen een BBC of beleids- en beheercyclus in te voeren dat
ervoor zorgt dat ze meer aandacht moeten besteden aan het strategisch management. Bij het
begroten van een budget moet er op voorhand duidelijk bepaald worden wanneer welke
hoeveelheid ervan nodig is om zo tot een gerichte verdeling over meerdere jaren te komen. [3]
Niet alleen moeten de investeringskosten van nieuwe projecten verdeeld worden, maar ook de
onderhoudskosten van een bestaand patrimonium. De gemeente Heist-op-den-Berg wil deze
toewijzing van budgetten en voorspelling van onderhoudskosten via hun gebouwenbeheersysteem
in combinatie met de NEN2767-norm realiseren. Verder hebben ze nood aan een objectieve
beoordeling van heel hun patrimonium om knopen door te hakken over wel of niet behouden,
verkopen of afbreken van gebouwen.
Figuur 1 geeft de mindmap weer, die als uitgangspunt werd gebruikt voor deze probleemanalyse.
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Figuur 1: mindmap probleemanalyse
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2.3 Onderzoeksvraag
2.3.1 Centrale onderzoeksvraag
Het volledige gebouwenbeheersysteem of FMIS dat geïntroduceerd wordt in de gemeente bevat
zeer veel aspecten die we in het kader van dit onderzoek niet betrekken. De focus van het
onderzoek ligt bij de toepasbaarheid van conditiemetingen volgens de NEN2767 op gebouwen in
België en hoe een openbaar bestuur verder kan met de resultaten in combinatie met een
gebouwenbeheersysteem. In deze bachelorproef wordt een antwoord gegeven op volgende
onderzoeksvraag:


Hoe is de NEN2767 over conditiestaatmeting van gebouwen in te passen in een volledig
gebouwenbeheersysteem van een openbaar bestuur in België?

2.3.2 Deelvragen
Enkele deelvragen bieden zich aan om de hoofdvraag te beantwoorden.


Is de NEN2767 volledig toepasbaar op gebouwen in België en welke moeilijkheden treden
hierbij op?

De NEN2767 is een Nederlandse methode om de algemene conditie van een gebouw in kaart te
brengen. Er wordt kritisch bekeken hoe deze norm zich vertaald naar België en welke problemen
men eventueel ondervindt. Is de norm objectief genoeg, welke invloed heeft het taalverschil enz.
Via verschillende gespreken met vakmensen uit de praktijk worden de bevindingen ondersteund.


Welke invloed kan de inspecteur hebben op de uiteindelijke objectiviteit van de
conditiemeting volgens de NEN2767?

De norm tracht een volledig objectieve beoordeling te geven van de algemene staat van een
gebouw. Er wordt nagegaan welke rol de inspecteur hierin speelt of welke invloed hij kan hebben
op het eindresultaat.


Kunnen openbare besturen na verloop van tijd conditiemetingen zelf intern uitvoeren?

Wanneer de hoeveelheid gebouwen die moeten worden beoordeeld stijgt, kan het interessant zijn
voor een organisatie om intern iemand op te leiden tot inspecteur. Of het mogelijk is om deze stap
te maken en welke voorwaarden hier eventueel aan verbonden zijn, worden onderzocht.


Hoe kunnen openbare besturen omgaan met de verschillende resultaten die uit een
conditiemeting voortkomen?

Een belangrijk aspect in de conditiemeting is wat er verder met de resultaten gedaan kan worden.
De beoordeling van een gebouw met een score zegt niet alles. De concrete toepassingen en
mogelijkheden voor een bestuur na de conditiemeting worden onderzocht.


Welke voorwaarden zijn er voor een openbaar bestuur om te starten met conditiemeting en
planmatig onderhoud?

Ten slotte wordt er onderzocht wat een bestuur op voorhand eventueel nog moet doen om
conditiemetingen en planmatig onderhoud in te voeren. Welke keuzes moeten al dan niet gemaakt
worden om een goede werking te garanderen?
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3

Literatuurstudie en onderzoeksmethode

Om het onderzoek degelijk te ondersteunen, wordt de bestaande kennis geanalyseerd. In een
eerste deel wordt de NEN2767 besproken omdat deze de basis vormt van het onderzoek. Een
voorbeeldrapport wordt vervolgens overlopen om de norm beter te kaderen in de praktijk.
Het tweede deel van dit hoofdstuk beschrijft de wijze van het onderzoek en haalt aan hoe er een
antwoord wordt gezocht op de onderzoeksvragen.

3.1 Literatuurstudie: conditiemeting volgens de NEN2767
Er kan pas van conditiemeting gesproken worden als er een objectieve en vastgelegde methode
gebruikt wordt voor de bepaling van de conditie van een bouw- of installatiedeel. De NEN2767 is
een dergelijke methode en wordt als basis gebruikt voor het volledige onderzoek. In deze
literatuurstudie wordt de norm dan ook eerst beknopt besproken.
3.1.1 Ontstaan van de NEN2767
De Nederlandse methode vindt zijn oorsprong in Engeland, waar het begrip conditiemeting als
inspectiemethode het eerst werd gebruikt. In de zogenaamde House Condition Surveys werd een
systeem ontwikkeld om de kwaliteit van een gebouw eenduidig te bepalen. Eind jaren zeventig
kwam vervolgens de inspectiemethode over naar Nederland in het kader van de kwalitatieve
woningregistratie of KWR, met als doel het verschil tussen inspecteurs bij grootschalige landelijke
woningonderzoeken te vermijden.
In 1985 werd de verdere ontwikkeling gevoerd door de Rijksgebouwendienst in Nederland, die
instaat voor het beheer van een heel deel gebouwen binnen Nederland. Zij ontwikkelden een
systematiek om de problemen die men ondervond bij de inspecties te vermijden. Er werden
namelijk verschillen opgemerkt tussen verschillende inspecteurs en zelfs regio’s, de reden was een
onduidelijke en niet-objectieve methodiek. Door invloed van de RGD is de methodiek overgegaan
naar een onderhoudsnormeringssysteem voor alle typen gebouwen. Hier werd ook een eerste
maal gesproken over de spreiding van onderhoudskosten in een meerjarenbegroting.
In 1998 kreeg in Nederland de behoefte aan een landelijke norm vorm. De Stichting Bouwresearch
of SBR, een kennisplatform in Nederland op gebied van bouw, belichtte de verschillende aspecten
van conditieafhankelijk onderzoek. Hieruit is het toepassingsgebied verbreed en zijn verschillende
instanties in Nederland gestart met het uitvoeren van conditiemetingen. Om de metingen samen
te brengen tot één genormeerde methode zijn de Rijksgebouwendienst en het Nederlands
Normalisatie-instituut gestart met het opstellen van een norm. In 2006 verscheen vervolgens de
eerst druk van de NEN2767. [4] [5]
3.1.2 Opbouw NEN2767
De NEN2767 bestaat uit drie publicaties: NEN2767-1, NEN2767-2 en NEN2767-4. Het ontbreken
van NEN2767-3 is te danken aan de herziening van het eerste deel in 2013 waarna deel drie werd
ingetrokken en opgenomen in deel één. NEN2767-1 en NEN2767-2 slaan op de conditiemeting bij
gebouwen of installatieonderdelen. De NEN2767-4 is van toepassing op de infrastructurele werken
en wordt daarom in dit onderzoek niet verder besproken.
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De twee delen van toepassing op gebouw- en installatiedelen worden apart gepubliceerd, maar
dienen altijd samen gebruikt te worden om een bouw- of installatiedeel objectief en eenduidig te
beoordelen. Deel één geeft de methode die dient gevolgd te worden voor de beoordeling. De
volledige beschrijving van de methode zorgt voor uniformiteit tussen verschillende metingen en
tracht zoveel mogelijk eventuele subjectieve invloed van de inspecteur te vermijden. In deel twee
staan de gebrekenlijsten van de belangrijkste bouw- en installatiedelen, nodig om de beoordeling
in de praktijk te kunnen uitvoeren.
Figuur 2 toont de opbouw van de gebrekenlijst. [6]
Figuur 2: voorbeeld gebrekenlijst

Deze figuur is slechts een greep uit de volledige gebrekenlijst. Van elk type buitenwand staat een
specifieke code vermeld, opsplitst op basis van constructie en materiaal. Vervolgens worden de
gebreken opgesomd, in deze figuur worden enkele de ernstige gebreken op vlak van werking en
constructie weergegeven.
Ernstige gebreken worden onderverdeeld in werking primair, constructief primair,
materiaalintrinsiek en basiskwaliteit. Serieuze gebreken in werking secundair, constructief
secundair, materiaaloppervlak en basiskwaliteit en veroudering onderdelen. Geringe gebreken
worden ten slotte onderverdeeld in afwerking en basiskwaliteit en veroudering onderdelen.
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3.1.3 Bepalen conditiescore bouw- of installatiedeel
In volgende paragrafen wordt de methodiek van conditiemeting op basis van de NEN2767
toegelicht. Eerst volgt de omschrijving van het begrip conditiescore. Deze score geeft de algemene
staat van een bouw- of installatiedeel dat werd beoordeeld. Verder wordt besproken hoe een
inspecteur volgens de norm komt tot deze score en enkele speciale gevallen worden aangehaald.
3.1.3.1

Omschrijving bouw- of installatiedeel

De NEN2767 spreekt over een bouw- of installatiedeel dat beoordeeld wordt naar zijn conditie. De
benaming bouw- of installatiedeel zegt dat de norm niet alleen van toepassing is op bouwdelen
zoals gevels, daken etc. maar ook gebruikt kan worden voor het beoordelen van installaties en
andere technieken. Bovendien kan de norm op alle niveaus gebruikt worden van slechts een klein
bouwdeel zoals de binnendeuren, tot een algemene beoordeling van het volledige gebouw.
3.1.3.2

Begrip conditiescore

Een bouw- of installatiedeel waarvan men de algemene conditie wil weten, wordt beoordeeld door
een inspecteur. Na de beoordeling krijgt het onderdeel een conditiescore met een waarde gaande
van 1 tot en met 6. Hoe lager de score op deze zespuntenschaal hoe beter de conditie van het
beoordeelde bouw- of installatiedeel. Score 1 stemt dan ook overeen met een nieuwbouwstaat en
score 6 met de slechtst mogelijke situatie waarbij het onderdeel dringend moet worden hersteld of
zelfs vervangen.
Figuur 3 geeft de zespuntenschaal weer [4]:
Figuur 3: omschrijving conditiescores

Om tot een conditiescore te komen, stelt een inspecteur, op een niet-destructieve wijze,
aanwezige gebreken van het te beschouwen onderdeel vast. Om latere discussie te vermijden,
neemt de inspecteur steeds een foto van het gebrek op het moment van vaststellen. Vervolgens
wordt de schade aan het onderdeel beoordeeld op basis van drie vastgelegde criteria: ernst,
omvang en intensiteit. Verder worden gebreken enkel vastgesteld via visuele controle. De
technische kennis en ervaring van de inspecteur is dus belangrijk voor een goede beoordeling,
waarbij er geen gebreken over het hoofd gezien worden. In de gebrekenlijsten, NEN2767-2, kan
men per bouw- of installatiedeel de meest voorkomende gebreken terugvinden, geclassificeerd
naar hun ernst.
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3.1.3.3

Ernst

Het eerste criterium om het gebrek van een onderdeel te beoordelen is de ernst ervan. Bij de
classificatie van gebreken volgens de NEN2767 is de ernst van een gebrek de belangrijkste factor.
De ernst wordt volgens de norm opgedeeld in drie mogelijke grootordes: gering, serieus en ernstig.





Geringe gebreken zijn geen gevaar voor de functionaliteit van het onderdeel en zijn vooral
esthetisch zoals vervuiling of verkleuring.
Serieuze gebreken betekenen geen onmiddellijk gevaar voor de functionaliteit van het
onderdeel, maar de kwaliteit ervan gaat achteruit, bijvoorbeeld verwering of barsten die
de stabiliteit niet onmiddellijk in gevaar brengen.
Ernstige gebreken doen direct afbreuk aan de functionaliteit van het onderdeel,
bijvoorbeeld houtrot of lekken van een installatie. [7]

Wanneer de inspecteur een gebrek vaststelt, kijkt hij in de gebrekenlijsten in de NEN2767-2 welke
mate van ernst hiermee gelijk staat. De inspecteur moet dit dus zelf niet bepalen, wat bijdraagt tot
de objectiviteit van de NEN2767.
3.1.3.4

Omvang

Wanneer het gebrek vastgesteld is en de ernst ervan bekend is, wordt bepaald wat de omvang is.
Dit wil zeggen op hoeveel procent van het totale onderdeel de schade zich voordoet. Aan de hand
van dit percentage krijgt het gebrek vervolgens een omvangscore. De inspecteur dient het gebrek
op te meten en de verhouding ten opzichte van de totale oppervlakte te berekenen.
Figuur 4 geeft de indeling van gebreken naar omvang [4]:
Figuur 4: indeling naar omvang gebrek

Hoe een gebrek moet opgemeten worden en welke interpretaties hiervan te maken zijn, zullen
later besproken worden in het eigenlijke onderzoek.
3.1.3.5

Intensiteit

Het laatste criterium van een gebrek is de intensiteit. De norm schrijft hier drie mogelijke
onderverdelingen voor: laag, midden en hoog. Deze komen respectievelijk overeen met het
beginstadium, gevorderd stadium en eindstadium van een gebrek. Hiermee wordt aangegeven hoe
ver het gebrek zich ontwikkeld heeft. [8]
Figuur 5 geeft de indeling van gebreken naar intensiteit. [4]
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Figuur 5: indeling naar intensiteit

Via de gebrekenlijst in NEN2767-2 zijn voor veel gebreken de bijhorende intensiteit verplicht
vastgelegd en kunnen ze enkel in die staat beschreven worden door de inspecteur.
3.1.3.6

Berekenen conditiescore

Aan de hand van de vorige drie criteria van gebreken kan nu de uiteindelijke conditiescore van het
bouw- of installatiedeel bepaald worden. Er zijn drie mogelijke matrices waaruit we de score
kunnen bepalen. Via de ernst van het gebrek bepalen we eerst welke van de drie van toepassing is,
de omvang en intensiteit geven vervolgens de algemene conditiescore van het bouw- of
installatiedeel.
Volgende figuren geven de drie matrices om de conditiescore te bepalen [4]:
Figuur 6: matrix conditiescore - ernstige gebreken

Figuur 7: matrix conditiescore - serieuze gebreken
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Figuur 8: matrix conditiescore - geringe gebreken

3.1.3.7

Meerdere gebreken op een bouw- of installatiedeel

Het spreekt voor zich dat er vaak meer dan één gebrek op een bouw- of installatiedeel terug te
vinden is. De norm omschrijft enkele situaties en wat vervolgens de werkwijze moet zijn.






De eerste mogelijkheid is dat er twee gebreken op exact dezelfde plaats op het
beschouwde deel plaatsvinden. De inspecteur dient dan beide gebreken te beoordelen op
de normale manier aan de hand van intensiteit, omvang en ernst. Het bouw- of
installatiedeel krijgt dan een conditiescore op basis van het gebrek met de laagst behaalde
score.
De tweede situatie met meerdere gebreken is van toepassing wanneer de gebreken zich
op een andere plaats bevinden, maar eenzelfde ernst en intensiteit hebben. Het enige
verschil dat er tussen de twee gebreken is, is de omvang van het gebrek. Volgens de norm
mogen hier beide omvangen opgeteld worden en vervolgens bekeken worden als één
gebrek ten opzicht van de totale oppervlakte. De verdere werkwijze naar de conditiescore
is gelijk aan die van een enkel gebrek.
Als er meerdere gebreken op een bouw- of installatiedeel plaatsvinden en ze zijn niet te
omschrijven door één van de twee vorige mogelijkheden gaan we naar de derde situatie.

Bij de derde situatie zijn er meerdere gebreken aanwezig en worden ze elk apart behandeld. Toch
is het mogelijk om de totale conditiescore van het element te bepalen door dit op te delen in
afzonderlijke delen. Elk deel van het element is dan een stuk waarop slechts één gebrek aanwezig
is. Het gebrek komt in omvang altijd 100% voor op dit deel, ernst en intensiteit worden bepaald
zoals eerder beschreven. Op de overige oppervlakte van het bouwdeel is er geen gebrek aanwezig
en is de conditiescore bijgevolg 1.
De norm probeert de meest ernstige gebreken het zwaarst te laten doorwegen op de totale score.
Voor de totale score berekend wordt, moet daarom de omvang van elk deel eerst met een
correctiefactor vermenigvuldigd worden. De verschillende gecorrigeerde omvang van de delen
worden opgeteld tot een totale gecorrigeerde omvang. Deze waarde delen we over de
oorspronkelijke omvang waardoor we een uitkomst krijgen die staat voor een bepaalde conditie
voor het gehele beschouwde bouw- of installatiedeel. [9]
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Figuur 10 geeft de correctiefactor van de omvang in functie van de conditiescore van het deel. [4]
Figuur 9 geeft de conditie van het geheel gekoppeld aan de uitkomst weer. [4]
Figuur 10: correctiefactor omvang

Figuur 9: herleiden van conditiescore

Om deze werkwijze beter te illustreren wordt de conditiescore berekend in volgend voorbeeld.
Figuur 11 stelt een fictieve wand voor van 10m op 5m met drie aanwezige gebreken.
Figuur 11: bouwdeel met 3 gebreken

Het blauwe gedeelte stelt vuil voor op de wand, afkomstig van opspattend water, spelende
kinderen etc. Het groene gedeelte bovenaan zijn uitgespoelde of afwezige voegen, veroorzaakt
door weersinvloeden. Het rode gedeelte is een gat in de wand met afmetingen 30cm op 30cm. Van
deze wand zullen we nu de totale conditiescore berekenen zoals beschreven in de norm.
Om de totale conditiescore te bepalen delen we de wand op in vier stukken met elk hun score.
Deel 1: vervuiling van de wand
ernst

gering

Geen gevaar voor de functionaliteit of stabiliteit van de wand.

omvang

5

100%, gebrek komt algemeen voor (≥ 70%)

intensiteit

2

duidelijk waarneembaar

conditiescore

3

Figuur 8: matrix geringe gebreken

We bepalen eerst de ernst van het gebrek. In dit geval gaat het om een gering gebrek, er is geen
gevaar voor de functionaliteit of stabiliteit van de wand. Vervolgens bepalen we de omvang, deze
slaat enkel op het deel van de wand waarop het gebrek zich voordoet en is dus bijgevolg 100%.
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De laatste parameter die bepaald wordt, is de intensiteit. In dit geval is het gebrek duidelijk
waarneembaar, maar kan het wel nog verergeren, de intensiteit is dan 2, midden. De conditiescore
van dit deel van de wand halen we uit figuur 8: de matrix voor geringe gebreken. We komen zo tot
een score 3.
Deel 2: uitgespoelde voegen
ernst

ernstig

Gevaar voor waterdichting van de wand.

omvang

5

100%, gebrek komt algemeen voor (≥ 70%)

intensiteit

2

duidelijk waarneembaar

conditiescore

5

Figuur 6: matrix ernstige gebreken

We nemen opnieuw een deel van wand waarop één gebrek aanwezig is, voor dit deel is de omvang
van het gebrek dus 100%. Uitgespoelde voegen zijn een gevaar voor de waterdichting van een
wand. Via de gebrekenlijst wordt dit als een ernstig gebrek beschouwd. Het gebrek is duidelijk
waarneembaar, maar kan wel nog verergeren: voegen kunnen bijvoorbeeld nog deels aanwezig zijn
en niet volledig weg. Aan de hand van de matrix in figuur 6 krijgt dit deel van de wand afzonderlijk
score 5.
Deel 3: opening in de wand
ernst

ernstig

Geen gevaar voor functionaliteit en stabiliteit.

omvang

5

100%, gebrek komt algemeen voor (≥ 70%)

intensiteit

3

eindstadium

conditiescore

6

Figuur 6: matrix ernstige gebreken

Via dezelfde wijze als de eerste twee gebreken komen we voor dit deel tot een conditiescore 6.
Deel 4: deel van de wand zonder gebrek
Om de volledige score van de wand te berekenen, moeten we ook het deel in rekening brengen dat
geen gebrek bevat. De conditiescore is bijgevolg 1 omdat er ook geen gebreken zijn.
Bepalen conditiescore wand
Per deel van de wand is nu de conditiescore gekend. Om tot een totale score te komen moet
vervolgens de omvang van elk gebrek ten opzichte van de totale wand berekend worden. De totale
wand is 10m * 5m = 50m².
Deel 1: 10m * 2m = 20m²  20m² / 50m² = 0,4 of 40% van de wand.
Deel 2: 10m * 0,5m = 5m²  5m² / 50m² = 0,1 of 10%
Deel 3: 0,3m * 0,3m = 0,09m²  0,09m² / 50m² = 0,0018 of 0,18%
Deel 4: rest van de wand zonder gebrek: 100% - 40% - 10% - 0,18% = 49,82%
De norm wil ernstige gebreken zwaarder laten doorwegen op de totale score. De omvangscores,
zoals berekend hierboven, moeten daarom gecorrigeerd worden afhankelijk van hun afzonderlijke
conditiescore. Figuur 10 geeft de correctiefactor die moet worden toegepast per deel.
Conditiestaatmeting en planmatig onderhoud bij openbare besturen in België
Mon Wera
Pagina 19

Deel 1: omvang 40%

conditie 3  correctiefactor 1,1

Deel 2: omvang 10%

conditie 5  correctiefactor 1,7

Deel 3: omvang 0,18%

conditie 6  correctiefactor 2

Deel 4: omvang 49,82%

conditie 1  correctiefactor 1

Gecorrigeerde totale omvang: 40% * 1,1 + 10% * 1,7 + 0,18% * 2 + 49,82% * 1 = 111,18 %
Vervolgens delen we gecorrigeerde omvang door de oorspronkelijke omvang: 111,18/100 = 1,112
Uit figuur 9 halen we de conditiescore van de totale wand: 1,04 < uitkomst <= 1,15
Conditiescore totale wand: 3
3.1.3.8

Verouderingskromme

Conditiestaatmeting op basis van de NEN2767 gebeurt enkel door het visueel vaststellen van
gebreken. Het is echter mogelijk dat een bouw- of installatiedeel geen visueel waarneembare
gebreken bevat, maar dat het wel onderhevig is aan slijtage. Het element wordt dus slechter in de
tijd en gaat op basis hiervan beoordeeld worden.
Omdat er geen visueel gebrek aanwezig is, kunnen de drie paramaters ernst, omvang en intensiteit
niet volgens de normale methode bepaald worden. De conditiescore wordt daarom op een
theoretische wijze berekend met een verouderingskromme en het element krijgt ‘verval’ als
gebrek. Figuur 12 toont het conditieverloop in functie van de levensduur van een bouw- of
installatiedeel. [4]
Figuur 12: verouderingskromme
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Op de x-as is de tijd uitgezet dat het bouw- of installatiedeel in gebruik is, op de y-as de
overeenkomstige conditiescore. In theorie bevindt het element zich in conditie 1 bij een
gebruikstijd van 0 jaar of wanneer het dus geplaatst wordt. De tijd start bij 0 en eindigt bij L, de
theoretische levensduur van het element. Wanneer t = L krijgt het conditiescore 6, en moet het
element vervangen worden.
Aan de hand van volgende formule kan uit de leeftijd van het bouw- of installatiedeel de
theoretische conditie berekend worden:
C = 1 + 1/2log (1 – t / L)
Beschouwen we een bouwdeel met theoretische levensduur van 20 jaar en is de leeftijd van het
deel 10 jaar, dan is de conditiescore volgens de verouderingskromme 2.
C = 1 + 1/2log (1 – 10 / 20) = 1 + 1/2log (1/2) = 1 + 1 = 2
Bovendien kan er ook uit een gemeten conditie van een element gehaald worden wat de leeftijd
van het beschouwde deel is. De theoretische levensduur dient hier uiteraard voor geweten te zijn.
Volgende formule geeft deze bewerking weer:
t = L – (L * (0,5(C-1))
Kijken we opnieuw naar hetzelfde bouwdeel als hierboven met conditie 2 en theoretische
levensduur 20 jaar, halen we hier volgende leeftijd uit:
t = 20 – (20 * (0,5(2-1)) = 20 – (20 * 0,5) = 20 – 10 = 10
In de praktijk wordt er uiteraard meer gebruik gemaakt van de eerste formule om de conditiescore
van het element te bepalen.
De norm schrijft ook een andere wijze voor om de conditie te bepalen in verband met het verval,
zonder de formule. Hier moet er alleen gekeken worden naar de verhouding leeftijd van het
element over de verwachte levensduur. Afhankelijk van het hieruit gehaald procent krijgt het deel
een conditiescore mee.
- levensduur 50% - 75%  verval gering en gebrek beginstadium, conditie 2.
- levensduur 75% - 87,5%  verval gering en gebrek gevorderd stadium, conditie 3.
- levensduur > 87,5%  verval gering en gebrek eindstadium, conditie 4. [4]
Inschatting van conditie op theoretische levensduur wordt in de praktijk vaker gebruikt bij
technische installaties omdat deze uiteraard meer gevoelig zijn voor slijtage. Zekeringen, kabels,
expansievaten, … vertonen vaak geen uiterlijke schade, maar verslechteren wel in de tijd.
3.1.3.9

Totale conditiescore van verschillende elementen

Voor verschillende toepassingen kan het nuttig zijn dat er van een volledig gebouw een
conditiescore gegeven wordt. Dit geeft een algemeen beeld en laat toe om gebouwen met elkaar
te vergelijken.
Tot nu toe hebben we alleen gesproken over een bouw- of installatiedeel met één of meer
gebreken. In volgende paragraaf wordt de werkwijze besproken om een algemene conditiescore
van meerdere bouwdelen samen te berekenen. Deze score kan berekend worden op verschillende
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niveaus, bijvoorbeeld een totale score van alle gevels of alle vloeren, maar ook een totaalscore
voor volledige gebouwen.
Om volgens de methode van de NEN2767 te werken, moet er voor elk bouw- of installatiedeel dat
een gebrek vertoont eerst de vervangingswaarde berekend worden. Dit is de kost voor een
bepaalde handeling of activiteit die gedaan moet worden om het element terug in de gewenste
conditie te brengen.
Vervolgens worden deze kostprijzen vermenigvuldigd met de respectievelijke correctiefactor uit
figuur 10, deze is afhankelijk van de conditiescore van het afzonderlijke element. Alle gecorrigeerde
vervangingswaarden worden hierna opgeteld en gedeeld door de oorspronkelijke som van de
waarden. Deze uitkomst komt overeen met een conditiescore uit figuur 9. [4]
Beschouwen we een garage met een plat dak waarbij de gevels conditiescore 4 hebben, het dak
conditiescore 5 en de vloer conditiescore 3. De totale conditiescore van heel de garage wordt dan
als volgt berekend:
- Plat dak:

Vervangingswaarde 5 000 euro

conditie 4

correctiefactor 1,3

- Gevels:

Vervangingswaarde 4 500 euro

conditie 3

correctiefactor 1,1

- Vloer:

Vervangingswaarde 1 000 euro

conditie 2

correctiefactor 1,02

Gecorrigeerde vervangingswaarde: 5 000*1,3 + 4 500*1,3 + 1 000*1,1 = 12 470
Vervolgens delen we deze waarde door de oorspronkelijke waarde: 12 470/10 500 = 1,19
Uit figuur 9 halen we de conditiescore: 1,15 < uitkomst <= 1,4
Conditiescore garage: 4
3.1.4 Risico-inschatting van gebreken
Bij de norm wordt nog een bijlage beschreven, genaamd de risico-inschatting van gebreken. Deze
toepassing dient niet verplicht opgenomen te worden in een conditiemeting, maar wordt wel
besproken in deze literatuurstudie en komt verder in het onderzoek nog aan bod.
De risico-inschatting geeft weer wat de mogelijke gevolgen zijn als men een bepaald gebrek niet
oplost. Gebreken worden dan niet enkel op hun kenmerken beoordeeld, maar bijkomend nog op
deze risico’s. De lijst met risico’s van gebreken is zeer uitgebreid, de norm beschrijft zes gebieden
die vaak worden gebruikt, maar deze lijst is niet limitatief.
Welke risico’s van toepassing zijn op het beoordeelde gebouw, dienen op voorhand besproken en
meegegeven te worden door de opdrachtgever aan de inspecteur.
De zes gebieden die de norm beschrijft zijn:
- Veiligheid/gezondheid: slaat op situaties waarbij er risico’s zijn op lichamelijk letsel voor
gebruikers, bezoekers enz.
- Aantasting cultuurhistorische waarde: situaties waarbij elementen met een kunsthistorische of
architectonische waarde dreigen verloren te gaan indien het gebrek niet op korte tijd verholpen
wordt.
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- Gebruik en bedrijfsproces: gebreken die het gebruik van een element beïnvloeden en effect
hebben op het bedrijfsproces. Een slecht werkende verwarming kan bijvoorbeeld een negatief
effect hebben op het comfort en de prestatie van personeel in een kantoorgebouw.
- Technische vervolgschade: de meerkosten aan het element of onderliggende constructie die
kunnen ontstaan indien het gebrek niet op korte termijn opgelost wordt.
- Toename klachtenonderhoud: toename van reparaties op grond van klachten van
gebouwgebruikers.
- Beleving/esthetica: situaties waarbij ergernis of afbraak aan het imago, de esthetica, het aanzien
en het beleven van elementen ontstaat. Dit ten gevolge van gebreken als verkleuring, vergeling,
vervuiling en bekladding. [4]
Bij het inspecteren van een element wordt gekeken welk risicogebied van toepassing is. Vervolgens
wordt de ernst van het gebrek per risicogebied ingeschat door de inspecteur en uitgedrukt in een
driepuntsschaal.
1: geen of zeer gering effect
2: een matig effect
3: een sterk of ernstig effect
Aan een gebrek kunnen meerdere risico’s gekoppeld zijn, via een matrix wordt de uiteindelijke
prioriteit of urgentie van het oplossen van het volledige gebrek bepaald. Verschillende gebreken
met eenzelfde conditiescore kunnen dus een andere prioriteit hebben afhankelijk van hun risico’s.
Figuur 13 toont de risico’s en prioriteiten-matrix. [4]
Figuur 13: risico's en prioriteiten-matrix

Een bepaald gebrek A met volgende risico’s: een matig risico voor gebruik en bedrijfsproces en een
ernstig risico voor klachtenonderhoud, krijgt prioriteit 4 mee. Dit op basis van het matig risico voor
gebruik en bedrijfsprecos. Gebruiksrisico’s liggen namelijk hoger in prioriteit dan deze over
klachtenonderhoud. Een gebrek B met ernstig risico op technische vervolgschade krijgt bovendien
slechts prioriteit 5 en gaat minder snel behandeld worden dan gebrek A.
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3.2 Literatuurstudie: voorbeeldrapport
In het volgende deel van deze literatuurstudie wordt een rapport van een conditiemeting
besproken. Er zijn al enkele gebouwen in België volledig gemeten naar hun conditie en de
rapporten die hiervan zijn opgemaakt, zullen een duidelijk beeld geven over de norm in de praktijk.
Via een literatuurstudie bij Cedubo zijn de rapporten van enkele van deze gebouwen bekeken, in
de volgende paragrafen worden de belangrijkste delen hiervan besproken. De conditiemetingen
zijn uitgevoerd en toegelicht door Patrick Kwanten, een inspecteur met de nodige ervaring en
kennis over de NEN2767.
Omdat de rapporten uit de praktijk vertrouwelijke informatie is, wordt er voor de figuren gebruik
gemaakt van een openbaar document dat terug te vinden is op het internet. Deze is van opbouw
identiek en werd opgesteld aan de hand van eenzelfde softwarepakket.
Er zijn momenteel een aantal verschillende softwarepakketten te verkrijgen op de markt, maar de
opbouw is nagenoeg altijd dezelfde. In dit voorbeeld is gebruikgemaakt van een pakket dat bij de
zes conditiescores uit de norm er nog twee bijvoegt, score 8 en score 9.




Score 8 geldt voor elementen waar nader onderzoek nodig is. Dit zijn gebreken waar de
inspecteur zelf te weinig kennis over heeft of onzeker is van de ernst, vervolgschade,
vervangingswaarde of andere. In deze situaties moet er bijvoorbeeld een beroep gedaan
worden op een studiebureau of specialist.
Score 9 wordt gegeven aan gebreken die niet te onderzoeken zijn. Wanneer het tijdens de
inspectie onmogelijk is om bijvoorbeeld het dak te betreden is dit element bijgevolg ook
niet te beoordelen.

Deze twee nieuwe scores worden vaak toegevoegd in de rapporten, maar dragen niet bij tot de
uiteindelijke conditiescore van een gebouw of element. Figuur 14 toont de nieuwe indeling van de
conditiescores. [10]
Figuur 14: indeling conditiescores

3.2.1 Algemene gegevens
Een rapport start steeds met de algemene gegevens van het bouwwerk. Deze algemene gegevens
worden samen met de opdrachtgever ingevuld. Alle basisgegevens van het gebouw, die relevant
zijn voor de conditiemeting, worden opgesomd. Naam, adres, grootte, bouwjaar, waarde, ligging
etc. zijn enkele voorbeelden van basisgegevens. Bovendien wordt er vermeld welke inspecteur de
meting gaat uitvoeren en op welke datum. Ten slotte worden de opmerkingen van gebruikers of
eigenaar van het gebouw vermeld, deze kunnen helpen bij het opsporen van gebreken.
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In het voorbeeldrapport wordt er door de opdrachtgever gevraagd om de conditie van een
verwarmingsinstallatie van een kantoorgebouw te meten. De eigenaar heeft namelijk klachten dat
het niet gebouw niet voldoende warm is vanbinnen. Het rapport dateert van juni 2013.
3.2.2 Elementenoverzicht
Na de algemene gegevens volgt in het rapport een elementenoverzicht. Met de elementen in deze
lijst wordt bedoeld: een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die
onderhoudsgevoelig zijn. Wanneer er door de opdrachtgever een volledige conditiemeting van een
gebouw gevraagd wordt, bevat deze lijst dus ook veel elementen. Het komt vaak voor dat de
meting slechts tot op een bepaald niveau gedaan moet worden of dat de opdrachtgever enkel de
conditie van bepaalde bouwdelen zoals de bouwschil, het dak, het buitenschrijnwerk etc. wil
weten.
Figuur 15 is een greep uit het elementenoverzicht van het voorbeeldrapport. [10]
Figuur 15: elementenoverzicht

Naast de specifieke code en benaming van het element vinden we ook de locatie terug: de plaats
waar het element zich bevindt binnen het gebouw. Verder vermeldt de lijst de hoeveelheid per
eenheid: het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de laatste
kolom staat ten slotte de conditiescore van het element. Als de opdrachtgever een totale score wil
van bepaalde elementen, kan deze ook in de lijst opgenomen worden.
3.2.3 Bevindingen
In het hoofdstuk ‘bevindingen’ worden de elementen gerangschikt van conditie 6 naar conditie 1.
Bij elk element wordt er dieper ingegaan op het geconstateerde gebrek of de bevinding en de
plaats waar het zich voordoet.
De drie parameters - ernst, intensiteit en omvang van het gebrek - verduidelijken hoe men tot de
conditie komt van het element. Naast deze drie parameters staan de eventuele aspecten of
prioriteiten; deze komen overeen met de eerder besproken risico’s en prioriteiten uit de norm.
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Onder deze gegevens volgt een verkorte omschrijving van de activiteit die uitgevoerd moet worden
om het gebrek op te lossen of het element opnieuw naar de gevraagde conditie te brengen.
Hiernaast staat vermeld in welk jaar dit dient te gebeuren en de hoeveelheid per bepaalde eenheid
die er moet worden onderhouden. Wanneer bijvoorbeeld een gevel van 8m op 2m opnieuw
gevoegd moet worden, is de hoeveelheid 16m², bij het vervangen van één enkel onderdeel in een
installatie is de hoeveelheid 1 stuk.
De eenheidsprijs zal bij het voegen per m² gegeven worden en moet vermenigvuldigd worden met
de hoeveelheid om tot de totaalprijs te komen. Bij het onderdeel in de installatie is de
eenheidsprijs gelijk aan de totaalprijs.
Figuur 16 toont een deel van de bevindingen van het voorbeeldrapport. [10]
Figuur 16: bevindingen

In dit voorbeeld zien we dat het eerste element, een cv-ketel collectief van 160 kW, in conditie 4
verkeerde omwille van een ernstig gebrek: inwendige corrosie aan de keteldelen en pomp. Dit
gebrek had ook een matig effect op het toekomstige gebruik en bedrijfsproces van het element. De
ketel moest vervangen worden één jaar nadat de inspectie uitgevoerd werd.
Het tweede element, een buffervat voor gekoeld water, vertoonde geen visuele gebreken, maar
dergelijke elementen zijn wel onderhevig aan slijtage. Op het tijdstip van de inspectie is het vat al
ouder dan 75% van zijn theoretische levensduur en verkeert het volgens de norm dus in conditie 3.
Vaak wordt er gestreefd naar conditie 3 dus volstaat het vat nog tot het ouder is dan 87,5% van zijn
theoretische levensduur en naar conditie 4 verschuift.
De NEN2767-methodiek en zijn beschrijving stopt na deze stap. Het vertalen van deze gebreken
naar ingrepen om ze te verhelpen maakt geen deel uit van de norm.
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3.2.4 Jaarplan
Een eerste meer concrete toepassing van de conditiemeting volgt na de bevindingen. Het jaarplan
geeft de activiteiten weer die uitgevoerd moeten worden in het jaar na de meting. De prijzen voor
de activiteiten worden vermeld en de opdrachtgever krijgt een beeld van wat hij theoretisch moet
spenderen om zijn gebouw naar de gewenste conditie te brengen.
De kosten die vastgesteld worden voor herstel zijn een som van de totale materiaalkosten, de
loonkosten en de machinekosten exclusief btw. Deze begroting wordt in België opgemaakt aan de
hand van objectieve verzamelingen van de gangbare marktprijzen in de bouwsector, zoals
hieronder opgelijst.







Aspen Index: eenheidsprijzen aannemingswerken: nieuwbouw
Aspen Index: eenheidsprijzen aannemingswerken: onderhoud, verbouwing
Bouwunie: Calculatienormen en richtprijzen, 1 Ruwbouw
Bouwunie: Calculatienormen en richtprijzen, 2 Afwerking
Bouwunie: Calculatienormen en richtprijzen, 1 Techniek
Voor andere prijzen die niet opgenomen zijn in voorgaande bronnen, of voor nieuwe
technieken, worden offertes opgevraagd bij verschillende aannemers.

[11]
In het jaarplan komen de bevindingen uit de vorige paragraaf terug. Deze zijn in dit rapport
aangeduid met een oranje vakje. De andere activiteiten zijn planmatig, bepaald door een contract
of door het einde van hun levensduur. Controles van brandblusapparaten, liften etc. zijn een vaste
kost elke x-aantal jaren en worden mee opgenomen in het jaarplan.
Figuur 17 geeft een deel van het jaarplan van 2014 van het voorbeeldrapport weer. [10]
Figuur 17: jaarplan

Op het einde van deze lijst staat er een algemeen totaal dat de opdrachtgever moet vrijmaken voor
dit jaar om de gebreken te verhelpen en de vaste contractuele onderhouden uit te voeren. Enkel
gebreken met een hoge prioriteit moeten worden opgelost, andere schuiven beter op in de tijd om
het budget te spreiden.
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3.2.5 Meerjarenplannen
Omdat enkel een planning van één jaar weinig effectief zou zijn als enige uitkomst van een
conditiemeting, worden er ook meerjarenplannen opgemaakt. In het voorbeeldrapport wordt een
10-jarenplan opgemaakt voor het onderhoud van het gebouw. Verder in het onderzoek wordt
besproken welke spreidingen hier in de praktijk nog gebruikt worden en waarom.
Er zijn drie soorten meerjarenplannen: het gedetailleerd plan, het plan van de hoofdgroepen en
een planning van de onderhoudsactiviteiten. Bij het gedetailleerd plan worden de kosten per jaar
van alle afzonderlijke elementen binnen een grote groep weergegeven. Zo wordt er binnen de
groep verwarming bijvoorbeeld de ketel, de radiatoren, de leidingen, de circulatiepompen etc.
opgesomd. Elk onderdeel dat onderhoud vraagt binnen de tijdsperiode van het meerjarenplan
wordt opgenomen. ‘Cy’ staat voor de cyclus van een activiteit. Zo zal in dit voorbeeld om de 10 jaar
de boiler vervangen worden. ‘Stj’ staat voor het startjaar, het jaar waar deze cyclus de eerste maal
aanvat.
Figuur 18 is het gedetailleerd 10-jarenplan van het voorbeeldrapport. [10]
Figuur 18: gedetailleerd 10-jarenplan

Het meerjarenplan van de hoofdgroepen vermeldt enkel de kosten per jaar per groep. De nadruk
ligt vooral op deze kosten en niet op de activiteiten die er achter zitten. Het startjaar en de cyclus
per onderhoudsactiviteit kunnen hier dus niet uit worden gehaald.
Figuur 19 toont het 10-jarenplan van de hoofdgroepen van het voorbeeldrapport. [10]
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Figuur 19: 10-jarenplan hoofdgroepen

In één samenvattend meerjarenplan krijgt de opdrachtgever een overzicht van wat de normaal te
verwachten onderhoudskosten zijn aan het gebouw. Hij kan snel zien welke hoeveelheden begroot
moeten worden in welk jaar en waarvoor ze gebruikt worden. Gebouwen zullen opnieuw gemeten
worden voor het eind van de 10-jarenplanning en deze kan dus worden aangepast afhankelijk van
de nieuwe bevindingen.
Het derde meerjarenplan is een planning van de onderhoudsactiviteiten, sterk gelijkend op het
gedetailleerd plan. Alleen worden de activiteiten niet weergegeven via een eenheidsprijs, maar kan
de opdrachtgever enkel zien welke activiteit in welk jaar gepland moet worden met welke cyclus en
welk startjaar.
3.2.6 Kapitalisatie
Een laatste vervolg van de conditiemeting is de kapitalisatie van de onderhoudskosten.
Uit deze tabel haalt men het jaarlijkse te begroten bedrag om het gebouw naar de gewenste staat
te brengen. Deze waarden worden bepaald op basis van een te verwachten kostenpatroon en
kunnen bij nieuwe metingen aangepast worden. Omdat de kosten niet elk jaar evenveel zijn, maar
het te begroten bedrag wel, gaat de kapitalisatie soms in het negatieve. Aan het einde van de
planning komt het totaal vervolgens op nul. De kapitalisatie wordt ook vaak weergegeven in een
staafdiagram.
Figuur 20 en 21 tonen de kapitalisatie van het voorbeeldrapport. [10]
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Figuur 21: kapitalisatie

Figuur 20: kapitalisatie staafdiagram
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3.3 Onderzoeksaanpak en methodes
In volgende paragrafen wordt de algemene aanpak of strategie van het eigenlijke onderzoek
besproken. Verder zullen de gebruikte methodes aangehaald worden voor het vinden van
antwoorden op de onderzoeksvragen.
3.3.1 Onderzoeksstrategie
In dit onderzoek wordt er gekeken of de vooraf gestelde doelen van conditiestaatmeting en
planmatig onderhoud op basis van de NEN2767 kunnen worden verwezenlijkt bij openbare
besturen in België.
De vooraf gestelde doelen die de norm wil halen zijn duidelijk bij dit onderzoek, ze worden
meegegeven in de methodiek. Bovendien zijn ook de noden van de gemeente bekend en kiezen ze
om gebruik te maken van een gebouwenbeheersysteem in combinatie met de NEN2767 om deze
noden te vervullen en hun doelen te bereiken. In dit onderzoek gaan we deze keuze evalueren en
spreken we dus van een evaluatieonderzoek.
3.3.1.1

Vooraf gestelde doelen

De doelen die men wil bereiken, kunnen opgedeeld worden in twee grote categorieën: de
doelstellingen van de norm en de noden van de gemeente.
Doelstellingen van de norm:
1. Uniformiteit scheppen in de conditiescores per bouw- of installatiedeel door een waarde
te geven die de degradatie van het deel uitdrukt. Steeds op dezelfde manier beoordelen
van gebreken op een objectieve wijze.
2. Inzicht en eenheid brengen in de soorten gebreken en de gebrekenparameters ernst,
omvang en intensiteit. Door middel van de gebrekenlijst tracht de norm dit te
verwezenlijken.
3. Inzicht geven in de aangetroffen gebreken en bepalen van prioriteiten bij het herstellen
van deze gebreken zodat er een objectieve rangorde ontstaat.
4. Toetsingsmiddel en sturingsmechanisme zijn voor instanties die zich bezig houden met het
beheer en onderhoud van faciliteiten. [4]
Deze doelstellingen worden verder in het onderzoek verwerkt en gecontroleerd op hun effectieve
toepassing.
Doelstellingen van de gemeente:
De doelstellingen van de gemeente komen voort uit bepaalde noden die zich opdringen.
Momenteel werken ze te vaak met curatief onderhoud en krijgen ze te maken met subjectieve
beslissingen voor het uitvoeren van ingrepen. Bovendien hebben ze geen duidelijk beeld in welke
staat hun patrimonium zich bevindt.
1. Opnemen van het volledig patrimonium in een gebouwenbeheersysteem voor een
overzichtelijk beheer.
2. In beeld brengen van de algemene conditie van alle gebouwen en hun gewenste staat naar
de toekomst definiëren.
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3. Objectieve beslissingen maken over renoveren, verhuren, verkopen of afbreken van
gebouwen.
4. Curatief onderhoud naar een minimum herleiden en preventief optreden.
5. Voorspellen en spreiden over een meerjarenplan van onderhoudskosten om gebouwen in
stand te houden of tot een gewenst niveau te brengen.
6. Na verloop van tijd intern zelf frequente conditiemetingen doen om het patrimonium op te
volgen naar zijn staat.
7. Een duidelijk communicatiemiddel om met het bestuur over gebouwbeheer en onderhoud
te spreken.
De gemeente kiest een bepaalde methode om hun doelstelling te verwezenlijken, in het onderzoek
wordt nagegaan of deze ook werkelijk voldoet.
3.3.2 Onderzoeksmethodes
Na het bepalen van een strategie worden in volgend hoofdstuk de verschillende
onderzoeksmethodes besproken. De methodes geven de richting en route die het onderzoek zal
volgen voor het verzamelen van gegevens en antwoorden op de onderzoeksvragen.
3.3.2.1


Onderzoeksmethode centrale vraag

Hoe is de NEN2767 over conditiestaatmeting van gebouwen in te passen in een volledig
gebouwenbeheersysteem van een openbaar bestuur in België?

Omdat deze onderzoeksvraag aansluit bij het evaluerend onderzoek zijn er een aantal typische
vragen die we moeten stellen. We dienen de norm kritisch te bekijken en volgende vragen te
stellen: wat is de waarde ervan, hoe goed werkt het, wat zijn de positieve en negatieve punten en
hoe geschikt of wenselijk is het? [12]
Aan de hand van de deelvragen vormen we een concreet antwoord op de centrale vraag.
3.3.2.2


Onderzoeksmethodes deelvragen

Is de NEN2767 volledig toepasbaar op gebouwen in België en welke moeilijkheden treden
hierbij op?

We halen antwoorden op deze vraag uit de praktijk door het afnemen van interviews. Tijdens het
onderzoek worden gesprekken met vakmensen uit de praktijk gevoerd om hun ervaring en kennis
rond de toepasbaarheid van de norm te verzamelen. Plan B en Cedubo zijn al een aantal jaar bezig
met het uitvoeren van conditiemetingen op basis van de NEN2767 en kunnen mee aangeven waar
de kritieke punten liggen of waar er nog problemen zijn met de vertaling van de norm naar België.
Niet alleen tekortkomingen of moeilijkheden met de norm worden bekeken, maar ook het verschil
in taal en bouwwijze tussen Nederland en België. Via een documentonderzoek wordt de norm
kritisch bekeken op zijn eenduidigheid. Een gesprek met Bureau Bouwtechniek zorgt voor een kijk
vanuit een ander standpunt. Zij voeren al een aantal jaren conditiemetingen uit en maken
meerjarenplannen op aan de hand van hun eigen systeem en kiezen ervoor om niet volgens de
methodiek van de NEN2767 te werken.
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Welke invloed kan de inspecteur hebben op de uiteindelijke objectiviteit van de
conditiemeting volgens de NEN2767?

Deze vraag wordt opnieuw beantwoord door in de praktijk interviews te gaan doen met
inspecteurs en hun ervaring met conditiemeting op basis van de NEN2767 te bevragen. Door de
norm grondig te bestuderen halen we enkele punten aan die subjectiviteit van de inspecteur, al of
niet bewust, toelaten.



Kunnen openbare besturen na verloop van tijd conditiemetingen zelf intern uitvoeren?
Hoe kunnen openbare besturen omgaan met de verschillende resultaten die uit een
conditiemeting komen?

Door te kijken naar openbare besturen die reeds gebruik maken van conditiemetingen op basis van
de NEN2767, wordt er getracht antwoorden te vinden op deze twee vragen. In dit onderzoek
wordt er gekeken naar de gemeente Aartselaar waar men reeds een aantal gebouwen heeft laten
screenen. Om niet enkel op een kleinere schaal als Aartselaar te onderzoeken, wordt er ook met de
stad Antwerpen gesproken over hoe zij hier mee omgaan. Verder worden deze vragen gesteld aan
Timothy Vergauwen van Plan B en Patrick Kwanten van Cedubo, twee inspecteurs met de nodige
ervaring in het uitvoeren van conditiemetingen volgens de NEN2767. Ook zal Marc Heijmans, een
autoriteit in conditiemeting met de NEN2767 in Nederland, zijn ervaringen en kennis delen over
toepassingen en oplossingen in Nederland.
Ten slotte worden de mogelijkheden bekeken van de combinatie van de norm met een volledig
gebouwenbeheersysteem. Een interview en demo met Ine Schaeps van Procos Group zal inzicht en
antwoorden geven over deze vraag.


Welke voorwaarden zijn er voor een openbaar bestuur om te starten met conditiemeting en
planmatig onderhoud?

Een laatste aspect dat onderzocht wordt zijn de voorwaarden die al niet verbonden zijn aan het
invoeren van planmatig onderhoud binnen een openbaar bestuur. Zijn er keuzes die een bestuur
moet maken, wat kan een goede werking tegen gaan, … Deze vragen worden opnieuw beantwoord
via interviews met de inspecteurs, opdrachtgevers en andere vakmensen uit de praktijk.
3.3.3 Analysemethode
Aan de hand van de onderzoeksmethodes is de nodige informatie verzameld, alle gesprekken en
ervaringen worden vervolgens geanalyseerd om alle nuttige data te filteren. In dit onderzoek zal de
kwalitatieve methode gebruikt worden boven de kwantitatieve.
Uit de onderzoeksmethodes wordt zo veel mogelijk kwalitatieve data gehaald, interviews met
specifieke vakmensen geeft diepgaande informatie rechtstreeks over de vraagstelling. Om de
haalbaarheid van het onderzoek te verzekeren in de beschikbare tijd, wordt er met slechts een
handvol mensen gepraat. Hierdoor moet de kwaliteit van data hoog zijn om enkele conclusies te
kunnen trekken. Bovendien is er nog maar weinig kennis en informatie beschikbaar over het
onderwerp zodat een uitgebreid kwantitatief onderzoek niet mogelijk is.
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4

Onderzoek

De NEN2767 ligt mee aan de basis van dit onderzoek en wordt kritisch bekeken naar zijn werking.
De moeilijkheden of problemen met de norm en de vertaling naar Belgische gebouwen worden
onderzocht om zo de aandachtspunten aan te halen. Welk effect de verschillen tussen België en
Nederland hebben op het gebruiken van de NEN2767 worden verder ook aangehaald. Deze
bemerkingen worden gevonden en besproken door de norm grondig te bestuderen en via
bevragingen met vakmensen uit de praktijk.
Na een kritische kijk op de norm richt het onderzoek zich op het vervolg van conditiemetingen,
maar ook op de voorbereiding. De toepassingen voor een openbaar bestuur worden besproken
zowel als de voorwaarden om te starten met dergelijke materie wordt. Verder wordt de
combinatie van een volledig gebouwenbeheersysteem met conditiestaatmetingen onderzocht.

4.1 Bemerkingen op de methodiek
4.1.1 Vervlakking van conditiescores
Een eerste probleem met de norm is de zogenaamde vervlakking van een conditiescore, het gevaar
dat een score uiteindelijk niets meer zegt over het bouwdeel. Dit probleem wordt vaak aangehaald
en is enerzijds het gevolg van de parameter omvang en anderzijds van het bepaalde niveau dat
gekozen wordt voor de meting.
4.1.1.1

Vervlakking door omvang

Een gebrek met een beperkte omvang ten opzichte van het totaal beschouwde bouwdeel zal niet
voldoende doorwegen om het element een slechte conditiescore te bezorgen. Dit wordt in volgend
voorbeeld verduidelijkt.
Een garage van 5m op 5m, zie figuur 22, met een plat dak afgewerkt met een bitumineuze
dakbedekking, vertoont vocht onder de dakbedekking, een ernstig gebrek met hoge intensiteit.
Figuur 22: vervlakking door omvang
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De totale oppervlakte van het dak is 5m*5m = 25m² en het gebrek heeft een omvang van
0,5m*0,5m = 0,25m². De conditiescore wordt dan als volgt berekend:
ernst

ernstig

Direct gevaar voor functionaliteit en stabiliteit.

omvang

1

0,25m² / 25m² = 1%  incidenteel

intensiteit

3

eindstadium

conditiescore

2

Figuur 6: matrix ernstige gebreken

Als er dus enkel op basis van de NEN2767 en de drie paramaters een score gegeven wordt aan het
dak, dan bevindt het zich in goede conditie.
In het rapport zal het gebrek wel aangehaald worden bij de bevindingen, maar het gevaar bestaat
dat de opdrachtgever hier te snel over gaat omdat het element algemeen in redelijke conditie
verkeerd. Deze situatie werd aangehaald in de verschillende gesprekken met inspecteurs en
andere vakmensen, hieruit kwamen enkele oplossingen.






Bij een inspectierapport kan de inspecteur een extra document toevoegen met daarin zijn
opmerkingen. Hierin haalt hij deze situaties aan om de opdrachtgever duidelijk te maken
dat deze manifeste gebreken aanwezig zijn. De inspecteur kan eventueel zijn persoonlijk
advies geven over de verdere omgang en prioritering van het gebrek.
Een tweede is de toepassing van de risico-inschatting. De risico’s zijn eerder beschreven in
de literatuurstudie onder 3.1.4. Hoewel deze niet verplicht op te nemen zijn in een
standaard rapportage volgens de NEN2767, hebben ze wel een grote meerwaarde. Als de
inspecteur een ernstig gebrek opmerkt, maar ziet dat het gaat worden uitgevlakt door zijn
kleine omvang, kan hij hier een risico aan koppelen dat verduidelijkt wat er mogelijk gaat
gebeuren indien het gebrek niet opgelost wordt.
Ten slotte kunnen besturen op voorhand goed communiceren met de inspecteur en
vragen om dergelijke gebreken meteen te melden.

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de risico-inschatting nog meer toepassingen kent, deze
worden in latere hoofdstukken aangehaald.
4.1.1.2

Vervlakking door niveau van de meting

Een andere oorzaak van de vervlakking is de mogelijkheid van de norm om op elk gewenst niveau
te inspecteren. Zo heeft de opdrachtgever de keuze om een meting zeer gedetailleerd of eerder
ruim te laten uitvoeren. Als het niveau stijgt, stijgt ook de kans op vervlakking van de conditiescore.
Een rechthoekige garage opgebouwd uit vier gelijke wanden en afgewerkt met gevelbepleistering
wordt beoordeeld op de conditie van zijn bouwschil. De opdrachtgever wenst van al zijn gebouwen
de staat van de volledige bouwschil te meten. De wanden zijn elk 5 meter lang en 2,5 meter hoog,
zoals getoond in figuur 23.
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Figuur 23: vervlakking door detailniveau

Op één buitenmuur is de gevelbepleistering aan het afschilferen, volgens de gebrekenlijst een
serieus gebrek van het materiaaloppervlak. Dit gebrek wordt in figuur 22 met rood gearceerd en
vindt plaats over de volledige breedte van de muur, tot op 1 meter hoogte.
De totale oppervlakte van de bouwschil is: 5m * 2,5m * 4 = 50m².
We berekenen vervolgens de conditiescore volgens de norm:
ernst

serieus

Geen direct gevaar voor functionaliteit en stabiliteit.

omvang

3

Gebrek: 5m x 1m =5m²  5m² / 50m² = 10%  regelmatig

intensiteit

3

eindstadium

conditiescore

3

Figuur 7: matrix serieuze gebreken

De gevels krijgen conditiescore 3 en zijn dus in redelijke conditie.
Wanneer we nu het niveau van de meting meer gedetailleerd maken en niet naar de volledige
bouwschil kijken, maar per gevelvlak een score opvragen, komt het gebrek duidelijker in beeld. Op
drie van de vier gevelvlakken zijn er geen gebreken waar te nemen, deze krijgen elk score 1. De
muur waar de gevelbepleistering afschilfert, heeft een oppervlakte van 5m*2,5m = 12,5m² en krijgt
een score via volgende berekening:
ernst

serieus

Geen direct gevaar voor functionaliteit en stabiliteit.

omvang

4

Gebrek: 5m*1m =5m²  5m²/12,5m² = 40%  aanzienlijk

intensiteit

3

eindstadium

conditiescore

4

Figuur 7: matrix serieuze gebreken
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De voorgevel met het gebrek krijgt conditiescore 4 en verkeert dus in matige conditie. Vaak ligt de
drempel om in te grijpen op score 3, de opdrachtgever gaat bij de eerste situatie dit gebouw
misschien niet aanpakken, maar als de meting meer gedetailleerd gebeurt wel.
Een ander vaak aangehaald voorbeeld is de meting van een verwarmingsinstallatie. Wanneer het
detailniveau hier zo gelegd wordt dat elk onderdeel een score krijgt, kan één roestende en
lekkende kraan een score 6 krijgen en meteen vervangen worden. Als het niveau echter ruimer is
en de verwarming als geheel element wordt bekeken, heeft deze nog een voldoende conditie. Het
is dus essentieel dat het bestuur op voorhand duidelijk het detailniveau van de meting vastlegt.
Uit de verschillende gesprekken blijkt dat een opdeling per materiaalsoort als een minimum
detailniveau genomen kan worden. Figuur 24 is een gevel van een woning met onderaan een plint
in cement.
Figuur 24: gebreken: aangroei mos en breuken

Onderaan op de plint in cement zijn duidelijk breuken en aangroei van mos waar te nemen. Als er
per materiaal een opdeling gemaakt wordt, moet de omvang hier enkel ten opzichte van de
volledige plint berekend worden. Wanneer er geen opdeling is, wordt de omvang van de gebreken
ten opzichte van de volledige gevel bekeken en is de omvangscore bijgevolg klein. Dit laat kansen
toe op mogelijke vervlakking van de situatie.
Een score voor de totale gevel kan berekend worden via de vervangingswaarden zoals in hoofdstuk
3.1.3.9. Deze score gaat dus echter, in veel gevallen, weinig zeggen voor de gebouwbeheerder.
Als een gemeente of ander bestuur start met het invoeren van planmatig onderhoud en
conditiemetingen is de kennis over deze niveaus waarschijnlijk nog niet aanwezig. Het is wenselijk
dat ze dan samen met een inspecteur bekijken wat voor hen het beste van toepassing is, dit kan
verschillen afhankelijk van de verwachtingen van het bestuur.
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4.1.2 Meten omvang van een gebrek
In de NEN2767 wordt de omvang van een gebrek als volgt omschreven:
“hoeveelheid waarin het desbetreffende gebrek zich manifesteert ten opzichte van de totale
beschouwde hoeveelheid, uitgedrukt in een percentage, van het bouw- of installatiedeel of
het volume van een bouw- of installatiedeel dat moet worden vervangen om het gebrek op
te lossen.” [4]
Verder staat er in de norm nergens beschreven hoe de opmeting van een gebrek praktisch moet
gedaan worden om tot dit percentage te komen.
In vele gevallen zal dit niet zo eenvoudig zijn, dit wordt verduidelijkt in volgend voorbeeld. Figuur
25 toont een dak bedekt met natuurleien dat vervuild is door aangroei van mos en algen.
Figuur 25: natuurleien met aangroei mos, algen

De inspecteur kan hier niet zomaar de aangroei gaan opmeten, overal verspreid op het dakvlak zijn
grote en kleine plekken. Bovendien is het niet mogelijk om het zogenaamde vervangoppervlak te
berekenen. Dan zou de inspecteur de oppervlakte van alle leien die vervuild zijn moeten tellen, dit
is uiteraard niet haalbaar.
Dergelijke situaties werden voorgelegd aan de inspecteurs tijdens de gesprekken van het
onderzoek. Hier werd duidelijk dat een zo goed mogelijke inschatting van de omvang gedaan wordt
door de inspecteur ter plaatse. In dit geval gaat dit eveneens niet zo eenvoudig zijn.
De indeling van de omvang is volgens de norm in 5 klassen verdeeld, incidenteel (<2%), plaatselijk
(2-10%), regelmatig (10-30%), aanzienlijk (30-70%) en algemeen (>70%). Als de inspecteur moet
inschatten wat de omvang is, laat dit subjectiviteit toe in de norm. Eén inspecteur ziet dit misschien
als een aanzienlijk gebrek en een andere als een regelmatig gebrek. Dit kan onder andere afhangen
van het grote bereik in de klasse 4, aanzienlijk, van 30% tot 70%.
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De werkwijze voor het meten moet beter beschreven worden in de norm, wil men minder situaties
krijgen waarbij de inspecteur zelf een inschatting moet maken. Voor gebreken zoals in figuur 25 is
het echter niet eenvoudig om een effectieve methode te bepalen.
4.1.3 Bepalen intensiteit van een gebrek
Nog een bemerking die opviel bij het bestuderen van de norm is de vage beschrijving over het
bepalen van de intensiteit van een gebrek. Deze geeft aan in welk stadium het gebrek zich bevindt:




Beginstadium: gebrek is nauwelijks waarneembaar
Gevorderd stadium: gebrek is duidelijk waarneembaar
Eindstadium: gebrek is zeer duidelijk waarneembaar

Wanneer een inspecteur een gebrek vaststelt, bepaalt hij in welk van deze stadia het thuis hoort.
De methodiek zegt dat bij een aantal gebreken het stadium verplicht is vastgelegd in de
gebrekenlijst NEN2767-2. Als we deze vervolgens bekijken, valt het op dat enkel het eindstadium
verplicht wordt bij enkele gebreken, maar nergens het gevorderd of beginstadium. Juist de keuze
tussen één van deze twee kan verschillend zijn persoon tot persoon en laat dus ruimte voor
subjectiviteit.
Deze bemerking werd voorgelegd aan twee inspecteurs: Timothy Vergauwen en Patrick Kwanten.
Zij kwamen beide met hetzelfde antwoord: de intensiteit zal in deze gevallen vastgelegd worden op
basis van de ervaring van de inspecteur en hoe hij de situatie op dat moment inschat.
Het omgekeerde kan ook gebeuren, een gebrek komt voor in duidelijk verschillende stadia, maar
moet volgens de gebrekenlijst altijd als eindstadium beschouwd worden. Figuren 26 en 27 tonen
een duidelijk verschil tussen intensiteit van afbladderen van een verflaag.
Figuur 27: afbladderen verf: beginstadium

Figuur 26: afbladderen verf: eindstadium

Hoewel hier een duidelijk verschil is, moet afbladderen van een beschermlaag volgens de
gebrekenlijst dus steeds als eindstadium aangeduid worden.
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Het terugbrengen van drie naar twee stadia, kan een mogelijke nuancering van de parameter
intensiteit zijn. De inspecteur moet dan enkel bepalen of het gebrek zichtbaar is of al dan niet in
zijn eindstadium zit. Door de mogelijkheden te beperken blijft er minder ruimte over voor
subjectiviteit.
4.1.4 Invloed van de inspecteur
4.1.4.1

Vaststellen gebreken

Conditiemeting met de NEN2767 gebeurt visueel en non-destructief. Dit brengt het gevaar met
zich mee dat inspecteurs gebreken of tekortkomingen over het hoofd kunnen zien. Bovendien zijn
veel bouwdelen niet direct zichtbaar omdat ze geheel of gedeeltelijk ondergronds zijn ingebouwd
of wegsteken in en achter muren, boven plafonds, … Of alle gebreken van een gebouw vastgesteld
en juist beoordeeld worden, hangt dus sterk af van de kennis en ervaring van de inspecteur. Dit
wordt bevestigd door de gesprekken tijdens het onderzoek:




Timothy Vergauwen van Plan B zegt: “al onze inspecteurs zijn ingenieurs of architecten die
uit de bouwwereld komen, anders is het zeer moeilijk om alle gebreken van een gebouw
vast te stellen. Verder hebben we inspecteurs specifiek voor de conditiemeting van
technieken en andere specifiek voor het bouwkundige. Tijdens een volledige meting gaan
er dus twee personen tegelijk door een gebouw en meten ze elk de conditie van hun
vakgebied.”
Ook Patrick Kwanten zegt dat bouwkundige en technische inspecteurs gescheiden moeten
blijven. Een persoon met veel kennis over technieken kan bijvoorbeeld minder goed
inschatten wat de intensiteit van een bouwkundig probleem is en omgekeerd.
Tijdens het gesprek met Jan Moens van Bureau Bouwtechniek werd duidelijk dat zij hier
nog een stap verder in gaan. Binnen hun organisatie zijn er specialisten voor verschillende
bouwdelen of zelfs materialen. Inspecteurs die extra gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld
daken, gevels, … Het is niet zo dat per gebouw al de verschillende specialisten moeten
komen voor de meting, maar de inspecteur neemt tijdens zijn rondgang foto’s en kan een
tweede mening vragen aan een specialist over de ernst en aanpak van het gebrek.

Voor het vaststellen van gebreken kan natuurlijk geen methodiek uitgeschreven worden hoewel dit
de belangrijkste stap is in de conditiemeting. Een inspecteur is vaak alleen op pad en de
opdrachtgever moet dus enig vertrouwen hebben in zijn kennis en kunnen.
4.1.4.2


Bepalen parameters en risico’s

Parameters

Zoals eerder aangehaald, zijn er bij het bepalen van de paramaters enkele situaties waarbij een
inspecteur vanuit zijn buikgevoel beslissingen moet nemen. Deze beslissingen worden uiteraard
versterkt door zijn kennis en ervaring vanuit zijn opleiding en voorgaande metingen. Toch blijft er
hierdoor wat ruimte voor subjectiviteit en kunnen verschillen ontstaan tussen inspecteurs.
De invloeden van deze verschillen blijken beperkt te blijven op de totale conditiescores van bouwen installatiedelen. Via de methodiek zit achter elk gebrek namelijk een reeks parameters. Deze
hebben elk slechts een klein aantal mogelijke uitkomsten. Door deze nuancering is het uiteindelijke
resultaat tussen verschillende inspecteurs niet extreem groot. Bovendien zijn de conditiescores nu
ook steeds te verantwoorden door de achterliggende werkwijze.
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Patrick Kwanten zegt dat hij vroeger rondging in een gebouw, een gebrek bekeek en vervolgens
een inschatting maakte van de conditiescore van het bouwdeel. Alles werd vanuit ervaring en
buikgevoel gedaan. Na de omschakeling op de NEN2767 doorloopt de inspecteur eerder een
stappenplan waarin er slechts kleine keuzes gemaakt moet worden. Na al de stappen volgt er een
sterk onderbouwde score.


Risico’s

Buiten het bepalen van de paramaters van gebreken, moet de inspecteur ook een risico-inschatting
doen voor het niet oplossen van een gebrek. Voor een standaardmeting enkel naar conditiescores
is dit niet nodig, maar in de praktijk blijken de risico’s steeds belangrijker. De mogelijke gevolgen
van gebreken niet aan te pakken zeggen veel meer voor een bestuur dan gewoon een score. Ze
weten meteen wat de consequenties zijn, dit in verstaanbare taal.
In bijlage D van de norm staan de meest voorkomende risico’s van gebreken, bovendien is de
volgende taak van de inspecteur beschreven:
De inspecteur geeft bij de door hem gesignaleerde gebreken aan of het gebrek een gering,
matig of sterk effect heeft op de desbetreffende risico’s. [4]
De inspecteur moet dus op eigen ervaring en kennis één van de drie mogelijkheden kiezen voor het
gebrek. In tegenstelling tot de verschillende parameters, is er geen achterliggende methode of
verantwoording waarop een inspecteur zijn keuze baseert.
4.1.4.3

Onderhoudsactiviteiten

In de NEN2767 staat beschreven dat het vertalen van de gevonden gebreken naar activiteiten geen
onderdeel uitmaakt van de norm. Voor het bepalen de herstel- of onderhoudsmaatregelen van
gebreken ligt alle verantwoordelijkheid dus bij de inspecteur. Hij moet rekening houden met een
aantal verschillende zaken om zo goed mogelijk de juiste handelingen in te plannen.


Het gevraagde niveau van het bestuur

De inspecteur mag slechts maatregelen voorstellen of opnemen om het bouwdeel terug in het
laagst toelaatbare conditieniveau te brengen. Dit betekent dat hij de opties moet afwegen en
beslissen wat volgens hem aan deze voorwaarde voldoet. Onnodig hoge onderhoudskosten door te
vergaande herstelmaatregelen moeten vermeden worden.


Type en locatie van het gebouw

Afhankelijk van het type gebouw stelt het bestuur andere eisen of zijn andere technieken nodig. De
gevelrenovatie van een afgelegen loods zal niet van dezelfde kwaliteit moeten zijn als deze van het
gemeentehuis. Bovendien moeten bepaalde gebouwen hun uitstraling en oorspronkelijke
materialen behouden, het is aan de inspecteur om een geschikte maatregel te bepalen afhankelijk
van de situatie.


Logische volgorde van ingrepen

De inspecteur moet tijdens het bepalen van de activiteiten rekening houden met alle gebreken in
het totaal. Het zal uiteraard niet nuttig zijn om het buitenschrijnwerk meteen volledig te gaan
schilderen omdat alles afgebladderd is, wanneer de ramen toch moeten vervangen worden binnen
een aantal jaar.
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Voorkeuren en ervaring inspecteur

Gebreken kunnen vaak op meerdere manieren aangepakt worden. Afhankelijk van voorkeuren of
ervaringen die inspecteurs hebben, stellen ze niet altijd dezelfde maatregel voor. Hij moet op de
hoogte zijn van nieuwe technieken en constant afwegen wat gaat werken en wat niet. Twee
inspecteurs kunnen daarom tot andere ingrepen komen.
4.1.4.4

Objectiviteit van de meting

Conditiemeting blijft een mensenwerk, men kan dus niet verwachten dat dit altijd honderd procent
objectief en onafhankelijk van de inspecteur is. De norm tracht wel een kader te scheppen om deze
volledige objectiviteit te benaderen. Voor het bepalen van conditiescores van bouwdelen op basis
van zichtbare gebreken, legt de norm een duidelijke werkwijze op waardoor de resultaten redelijk
onafhankelijke zijn van de inspecteur. Een meting kan echter slechts zo goed zijn als de inspecteur
zelf is.
Opmerken van alle gebreken, inschatten van de gepaste herstelmaatregelen en bepalen van de
risico’s in functie van het bestuur en haar doelstelling zijn de belangrijkste stappen in het proces.
Deze zijn moeilijker of zelfs niet vast te leggen in een methodiek en hangen sterk af van de
inspecteur. Deze stappen zijn dan ook minder objectief als de conditiescores op zich.
4.1.4.5

Vraag naar gecertificeerde inspecteurs

Omwille van de grote invloed en verantwoordelijkheid op een aantal cruciale stappen in het proces
is de vraag naar gecertificeerde inspecteurs, in zowel Nederland als België, groot. Hoewel men in
Nederland al veel jaren bezig is met conditiemetingen, zegt Marc Heijmans dat er toch ook daar
een zekere nood is.
Niet alleen de toepassing van de NEN2767 moet getoetst worden, maar ook het vervolg: bepalen
van herstelmaatregelen. Het zou besturen namelijk een grotere zekerheid geven over de
betrouwbaarheid van de meting en de ingrepen. Bovendien is het belangrijk dat er uniformiteit is
tussen verschillende inspecteurs rond het gebruik van de norm en de kwaliteit van de meting.
4.1.5 Beperkingen van een visuele inspectie
De NEN2767 gaat uit van een visuele en niet-destructieve inspectie van gebreken. De meting kan
wel aangevuld worden met enkele eenvoudige hulpmiddelen zoals tape, spiegel, zakmes, priem, …
Nadelig aan de visuele inspectie is de kans dat ernstige niet-zichtbare gebreken vergeten en/of niet
onderzocht worden. Verder is het mogelijk dat een inspecteur wel het visuele gevolg van een
gebrek ziet, maar niet de oorzaak. Bovendien kan men vaak de detaillering van een gebouw niet
bekijken. Een gevel bekleed met natuursteen wordt enkel gemeten op deze afwerking. De stenen
kunnen dan in zeer goede conditie bevonden worden omwille van hun lange levensduur en de
gevel krijgt bijvoorbeeld conditiescore 2. Gevaarlijk hierbij is dat de bevestigingsankers niet op
eenzelfde manier verouderen als de stenen, maar niet onderzocht worden door de lage score van
het element.
Om deze gebreken toch naar voor te halen is de extra conditiescore 8 toegevoegd bij het
voorbeeldrapport, het wordt dan duidelijk voor het bestuur dat er verder onderzoek zal moeten
plaatsvinden.
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4.1.6 Meer dan onderhoud
De NEN2767 richt zich enkel op gebreken en tekortkomingen van bouwdelen ten opzichte van de
oorspronkelijke staat. Onderhoud betekent letterlijk, het zorgen dat iets in een goede toestand
blijft. Dit betekent dat er weinig ruimte is voor het verbeteren of ‘upgraden’ van bouwelementen.
Het dak in figuur 28 zal na een beoordeling op basis van de norm in goede conditie zijn.
Figuur 28: niet-geïsoleerde dakstructuur

De houten draagstructuur van dit hellend dak bevindt zich nog in goede conditie en vertoont
nauwelijks gebreken. Ook de dakbedekking is nog in goede staat en lekt niet. De algemene conditie
van het dak is dus goed en er zijn geen onderhoudsactiviteiten nodig. Wanneer de dakbedekking
wel schade zou vertonen, bijvoorbeeld een aantal gebarsten leien, moeten deze enkel vervangen
worden zodat het dak terug naar zijn oorspronkelijke staat keert.
De vraag die zich nu opdient luidt: is energieverlies door het ontbreken van dakisolatie ook een
gebrek aan dit bouwdeel en voldoet het aan de huidige regelgeving? Als we denken aan andere
bouwdelen krijgen ook ramen met enkel glas en zonder veel gebreken conditiescore één of twee.
De NEN2767 houdt dus geen rekening met een mogelijke verbetering van het bouwdeel ten
opzichte van de oorspronkelijke staat.
4.1.6.1

Oplossingen uit de praktijk

Vanuit de praktijk zijn er reeds enkele oplossingen die toegepast worden om het probleem met
energie, wetgeving en brand gerelateerde gebreken weg te nemen. Dit zijn vooral praktische
oplossingen die niet in een neergeschreven methode zijn vastgelegd, ze worden bovendien enkel
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toegepast als de opdrachtgever dit wenst. Uiteraard meldt een inspecteur ernstige situaties die
gevolgen hebben voor de veiligheid.
Twee oplossingen die besproken werden tijdens het onderzoek worden aangehaald.


Plan B maakt een apart document op, ze schrijven dat deze zaken of gebreken niet zijn
opgenomen in de basis NEN2767 meting, maar wel belangrijk zijn om te vermelden. Ze
bekijken de situatie naar energie, evacuatie, brand, hygiëne, regelgeving,…
De inspecteur gaat zijn normale rondgang naar gebreken aanvullen door automatisch uit te
kijken naar deze zaken. Omdat er geen neergeschreven procedure is, maakt de inspecteur
op basis van kennis en ervaring de opmerkingen. Hij maakt een momentopname van de
energetische situatie, de staat van brandveiligheid en of alles voldoet aan de huidige
regelgeving. Ze geven, indien gewenst, advies naar relighting en gebruik en indeling van
gebouwen. Uiteraard moet de inspecteur van alle markten thuis zijn om hier correct te
handelen en draagt hij een redelijk grote verantwoordelijkheid.



Patrick Kwanten past een gelijkaardige methode toe, hij gaat bij de paramaters van
gebreken extra ‘regeltjes’ toevoegen in verband met tekortkomingen die verder gaan dan
onderhoud. Een opdrachtgever kan vragen om buiten de norm te kijken waar er geen
isolatie zit of waar er nog enkel glas vervangen kan worden. De inspecteur kan voor het
verhelpen van deze tekorten ramingsprijzen geven. Vervolgens kan het bestuur dan zelf
bepalen of ze deze maatregelen gaan toepassen. Situaties met mogelijke gevolgen voor de
veiligheid mogen natuurlijk niet uitgesteld worden.

Deze methodes zijn bijna volledig afhankelijk van het kunnen van de inspecteur, maar geven wel
een bepaalde meerwaarde aan de conditiemeting. Via Marc Heijmans kwam vervolgens de
RgdBOEI-inspectie ter sprake in het onderzoek. Deze inspectie wordt gebruikt in Nederland en
handelt over dezelfde onderwerpen en is wel neergeschreven in een methodiek.
4.1.6.2

RgdBOEI

De RgdBOEI-inspectie is in Nederland ontwikkeld en is een toevoeging op de norm, een soort ‘addon’ die toegepast kan worden bij meer diepgaande metingen.
Rgd staat voor Rijksgebouwendienst, de instantie die de toevoeging heeft ontwikkeld en eerder in
de historiek van de NEN2767 al werd aangehaald. BOEI staat voor de verschillende thema’s en
aspecten van een gebouw die met deze uitbreiding worden beoordeeld.
(B)randveiligheid
In het thema brandveiligheid staat beschreven hoe de inspecteur het gebouw toetst aan de huidige
regelgeving op vlak van brand. Niet alleen fysieke elementen van het gebouw zoals materialen,
evacuatiewegen en brandinstallaties worden gecontroleerd, maar ook de handelingen door
mensen zoals de geplaatste inventaris en de inrichting van het gebouw. Na het doorlopen van een
methodiek, beschreven in het handboek van de RgdBOEI-inspectie, krijgt het gebouw een klasse
van brandveiligheid toegekend, gaande van 1 (beste) tot 6 (slechtste).
De BOEI-methodiek gaat uiteraard uit van de Nederlandse wetgeving, indien in België dezelfde
methodiek wordt toegepast, zullen deze regels en eisen niet hetzelfde zijn. Bij een nieuwbouw
moet er in België steeds advies gevraagd worden aan de brandweer en moeten zij voor gebruik van
het gebouw altijd een inspectie uitvoeren. Indien de eigenaar geen rekening houdt met de
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aanwijzingen van de brandweer, mag het gebouw niet in gebruik genomen worden. Voor
gebouwen waar personeel in te werk gesteld wordt, schrijft het ARAB de minimum maatregelen
voor die de eigenaar moet voorzien.
(O)nderhoud
Voor het onderhoud van een gebouw in kaart te brengen behoudt de BOEI-inspectie de methodiek
van de NEN2767. In de handleiding van de BOEI-inspectie wordt de werkwijze van de norm
opnieuw aangehaald, deze verschilt echter niet van de oorspronkelijke NEN2767.
(E)nergie
Enkel glas kan op vlak van onderhoud in goede conditie zijn, maar op energetisch vlak tekort
komen. Een trap of tegelvloer daarentegen kan enkel op basis van onderhoud beoordeeld worden
en weinig tot geen invloed hebben op de energetische staat van het gebouw. De BOEI-methodiek
bepaalt daarom eerst welke bouwdelen nuttig zijn om te inspecteren.
De elementen die invloed hebben op de energetische kwaliteit van een gebouw zijn op te delen in
twee categorieën:



De constructiedelen in de buitenschil van een gebouw, zoals de gevel, de daken en het
buitenschrijnwerk.
De verschillende gebouwgebonden installaties, zoals verlichting, verwarming, ventilatie en
koeling.

Om de energetische kwaliteit van deze delen weer te geven wordt een onderverdeling gemaakt in
zes klassen. De inspecteur bepaalt vervolgens in welke klasse het bouwelement zich bevindt.
 Klasse 1: innovatief
Elementen die zelfs beter presteren dan de huidige standaard bij nieuwbouw. Dit kan
bijvoorbeeld hoog rendementsglas zijn dat beter isoleert dan de huidig gevraagde eis.
 Klasse 2: nieuwbouw
Bouwelementen die voldoen aan de huidige energetische eisen voor nieuwbouw.
 Klasse 3: goed voor bestaande gebouwen
Klasse voor elementen die net niet van hetzelfde niveau zijn als klasse 2, nieuwbouw.
 Klasse 4: voldoende voor bestaande gebouwen
Dit zijn elementen die wel kunnen vervangen worden, maar economisch gezien brengt dit niet
veel op. Dit is bijvoorbeeld het vervangen van dubbele beglazing door hoog rendementsglas.
 Klasse 5: onvoldoende voor bestaande gebouwen
Deze elementen kan men best vervangen en het is bovendien economische zinvol.
 Klasse 6: slecht voor bestaande gebouwen
Elementen die vervangen moeten worden tenzij dit niet mogelijk is door omstandigheden. [13]
Enkel bij klasse 5 en 6 is er een nood aan vervanging, er wordt dus gestreefd naar klasse 4 of hoger
op energetisch vlak.
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(I)nzicht in het voldoen aan wet- & regelgeving
Het laatste onderdeel van de BOEI-inspectie is de controle op de wet- & regelgeving. De keuringen
en inspecties worden getoetst door alle certificaten en rapportages op te vragen, maar niet door
het uitvoeren van de keuringen en inspecties zelf. Volgende zaken hebben een invloed op het
voldoen aan de wet- & regelgeving:






De aanwezigheid van certificaat of rapport van de wettelijke verplichting of keuring
De documenten zijn verlopen.
De uitvoerder van de wettelijke verplichting is niet bevoegd of gekwalificeerd.
De aanwezigheid en kwaliteit van logboeken.
De aanwezigheid en kwaliteit van de tekeningen. [13]

In de BOEI-inspectie is een model ontwikkeld dat al deze verschillende punten ten opzichte van
elkaar weegt om tot een totale klasse van het gebouw op vlak van wet- & regelgeving te komen.
Deze weging is nodig: ontbreken van een keuring van de brandinstallatie is namelijk ernstiger dan
het ontbreken van deze van de koelgroep of de ventilatie.
In dit onderzoek wordt niet verder ingegaan op de volledige opbouw van dit theoretisch model, het
is terug te vinden in de RgdBOEI handboeken.
Na het doorlopen van het model zal het gebouw een klasse krijgen van 1 (beste) tot 5 (slechtste).
Extra vereisten voor de inspecteur
Het RgdBOEI handboek stelt enkele eisen aan de inspecteur voordat de methode goed toegepast
kan worden. Zo moet de inspecteur kennis hebben van:





De manier waarop een gebouw brandveilig is en wat de regelgeving is.
Bouwelementen, materialen en de samenhangende onderhoudsproblematiek.
De mogelijkheden om energie te besparen.
De wet- & regelgeving die van toepassing voor het gebouw van de inspectie.

Bovendien zegt de RgdBOEI dat een correcte toepassing van de inspectie enkel mogelijk is door
opleiding en training.
4.1.6.3

Besluit

In België zijn er reeds oplossingen om verder te gaan dan enkel onderhoud, maar deze zijn meer
gebaseerd op de praktische invulling door de inspecteur zelf dan op een vastgelegde methode.
Veel is hier afhankelijk van de kennis van de inspecteur van de verschillende thema’s. Hij kan niet
zomaar terugvallen op een geschreven methodiek om zich te verantwoorden. Een voordeel is dat
de inspecteur niet nog een extra opleiding moet volgen.
Omwille van het belang van energie, brandveiligheid en wetgeving bij huidige gebouwen, gaat de
vraag om deze zaken op te nemen in een conditiemeting zeker toenemen. Het is dus logisch dat
net zoals de NEN2767, de RgdBOEI-inspectie zijn intrede in België zal kennen om een gelijkwaardig
systeem voor alle besturen vast te leggen. Omdat de wetten en regelgeving over de thema’s in de
BOEI niet hetzelfde zijn in België als in Nederland, zal er een vertaling moeten plaatsvinden.
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4.2 Verschillen tussen België en Nederland
4.2.1 Taalverschil
Vanuit de praktijk komen er soms bemerkingen over het taalverschil tussen het Nederlands van de
norm en het Vlaams gesproken in België. Dit verschil zorgt op vlak van basismethodiek of
beschrijving van de norm voor weinig problemen, er zijn geen onduidelijkheden over de opbouw
van de norm of de handelingen die een inspecteur moet maken tijdens een meting. Het
bouwkundig taalverschil of vakjargon en materiaalaanduiding zorgt wel voor enkele problemen. In
dit onderzoek wordt er enkel het verschil tussen het Nederlands en het Vlaams aangehaald, voor
het Franstalige deel van België kan eenzelfde oefening gemaakt worden.
Timothy Vergauwen van Plan B zegt: “Tijdens het benoemen van tekortkomingen via de
gebrekenlijst verliezen we in sommige gevallen tijd aan het opzoeken van bepaalde benamingen
voor gebreken, materialen of elementen.” Dit is uiteraard niet de bedoeling en nadelig voor de
uitvoering van de conditiemeting. Na een aantal inspecties zal de inspecteur de woorden uiteraard
beter herkennen en verliest hij hieraan minder tijd.
Ook aan Patrick Kwanten van Cedubo werd de vraag gesteld of er moeilijkheden voorkomen door
het verschil in taalgebruik. Hij vond dit in het begin soms wat moeilijk omdat de huidige software
voor de metingen uit te voeren en de rapporten op te stellen ontwikkeld zijn in Nederland.
Woorden die niet gebruikt worden in België zitten dus wel automatisch in deze software, maar
door gebruik en ervaring zal de inspecteur na verloop van tijd hier geen problemen meer mee
hebben. Hij zegt wel dat er nog enkele benamingen in de rapporten misschien beter omgezet
worden naar meer Vlaamse verwoordingen. Zo is de kans kleiner dat opdrachtgevers
onduidelijkheden ervaren in de verslagen.
Marc Heijmans geeft opleidingen aan inspecteurs in zowel Nederland als België. Hij zegt dat er
tijdens de opleiding met Belgische inspecteurs maar weinig struikelblokken zijn rond het
taalverschil. Een inspecteur leert tijdens de opleiding de termen aan waardoor ze voor hem
herkenbaar worden. Marc Heijmans merkt dat er zelfs binnen Nederland per regio ook
taalverschillen zijn, maar dat een volledige vertaling van de norm hiervoor niet nodig is. Het
rapport dat een inspecteur opmaakt, dient wel als communicatiemiddel naar het bestuur: vertalen
van enkele woorden kan dan een meerwaarde zijn voor heldere communicatie.
4.2.1.1

Mogelijke struikelblokken

Enkele mogelijke woorden en beschrijvingen die verwarring kunnen geven in de rapporten worden
opgesomd. Deze lijst is niet limitatief en kan door inspecteurs en opdrachtgevers aangevuld
worden tijdens het gebruik van de norm.


Kozijnen

In België wordt het woord kozijn in de spreektaal weleens gebruikt voor het benoemen van een
‘neef’. Kozijn betekent echter in standaardtaal het raamwerk waarin een deur of raam geplaatst
wordt. Wellicht gaan weinig mensen het woord niet begrijpen in de context van gebouwen en
materialen, toch kan het eventueel vertaald worden naar raamkozijn of raamkader.


Binnen- en buitenwandopeningen gevuld met puien

Binnen- en buitenwandopeningen gevuld met puien klinkt allerminst bekend in België. Het slaat op
een deel van een wand die opgevuld is met ander materiaal dan het hoofddeel. Dit wil zeggen dat
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het meestal de verzameling is van glas, raamkader, dorpel,… Denk hierbij aan de voorkant van een
winkel die niet uit gevelsteen bestaat, maar uit glazen elementen met een draagstructuur.


Vloeren op grondslag

Deze benaming wordt ook niet meteen gebruikt in België, maar de betekenis ervan is wel enigszins
af te leiden. Vloeren op grondslag worden hier benoemd als vloeren op volle grond. Dit kan voor
personen zonder enige kennis van gebouwconstructies nog niet duidelijk zijn, maar kan moeilijk
nog verder vertaald worden. Enige technische termen zijn dan ook logisch in een rapport.


Afboeren

Een volgende term die we tegenkomen in de gebrekenlijst is ‘afboeren’. Omdat het hier gaat om
een gebrek moet de inspecteur duidelijk weten wat dit wil zeggen. In België is dit geen gebruikelijk
woord. Afboeren wil zeggen het spontaan afbreken van een constructie. We denken hier aan een
betonnen balk waar kleine deeltjes afbreken of afspringen door bepaalde invloeden zoals
spatkrachten en dergelijke.


Pinholes

Pinholes is een volgend gebrek dat beschreven wordt in de gebrekenlijst. Ook dit woord is niet
bekend bij veel personen. Het zijn kleine gaatjes of kratertjes in een verflaag die ontstaan door een
te snelle droging waardoor bepaalde stoffen in de verf opgesloten raken in de onderlaag en
blaasjes vormen die vervolgens kapot springen.
Deze lijst zal tijdens het gebruik van de norm verder uitbreiden, het zijn echter slechts individuele
woorden. Hoewel er dus enkele kleine verschillen zijn op vlak van taal, betekent dit geen grote
belemmering voor de toepasbaarheid van de NEN2767.
4.2.2 Bouwkundig verschil
Niet alleen op taalvlak zijn er verschillen tussen Nederland en België, ook de wijze waarop men
bouwt, is anders. Als voorbeeld nemen we het plaatsen van de ramen in een gebouw. Op figuur 29
[14] zien we een situatie die in Nederland vaak voorkomt, maar in België haast nooit.
Figuur 29: plaatsen ramen in Nederland
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Op de foto zien we de plaatsing van het buitenschrijnwerk bij een gebouw in Nederland. Hier
worden de ramen al bevestigd na het metsen van de dragende binnenmuren. De buitengevel zal
dus rond de ramen gemetst worden en hier aan aangepast zijn. In België wordt eerst de
buitengevel opgetrokken en vervolgens de ramen aangepast aan de muuropeningen. De
detaillering in beide situaties zal verschillend zijn. Op de foto is te zien dat de raamkaders bevestigd
worden aan de buitenzijde van het dragend metselwerk, in België komen deze ankers aan de
binnenzijde.
4.2.2.1

Invloed op de NEN2767

Het onderzoek vertrok van de vraag of deze verschillen op bouwwijze een probleem vormen voor
de toepasbaarheid van de NEN 2767. De vraag werd dan ook gesteld aan Marc Heijmans en hij zegt
hier over: “vroeger werd in Nederland de NEN2767 niet gebruikt voor monumentale gebouwen te
inspecteren. Nu blijkt echter dat met we met de huidige methodiek alle vastgoed aankunnen. Dus
ook gebouwen in België kunnen geïnspecteerd worden.”
De NEN2767 gaat enkel over het visueel waarnemen van gebreken aan bouw- of installatiedelen.
De verschillen in bouwwijze uiten zich vooral, zoals in het voorbeeld, bij constructiedetails die niet
zichtbaar zijn. Dit betekent dat deze weinig invloed gaan hebben op de toepasbaarheid van de
norm.
Ten slotte zegt Marc Heijmans nog dat de norm ruimte laat voor verdere uitbreiding op vlak van
gebreken. De gebrekenlijst die momenteel beschreven is in de norm, is al een teruggebrachte
versie van de oorspronkelijke. Als er in de praktijk ondervonden wordt dat veel gebreken in België,
door gebruik van andere materialen etc., niet beschreven zijn in de gebrekenlijst, kan deze
eventueel verder worden uitgebreid.
4.2.3 Besluit
Na het afronden van de gesprekken kunnen we concluderen dat een volledige vertaling van de
NEN2767 niet meteen een noodzaak is. De beschrijving van de norm en de gebrekenlijst zijn
voldoende verstaanbaar en toepasbaar om te gebruiken in België. Inspecteurs komen woorden
tegen die niet gebruikt worden in België, maar door hun opleiding en ervaring vormt dit geen groot
probleem. Zoals aangehaald, kunnen eventueel deze woorden vertaald worden in de rapportage
om geen verwarring te zaaien bij het bestuur. Als er een Belgische norm komt, kunnen inspecteurs
of andere gebruikers hun bemerkingen op het taalverschil delen. Zo is het mogelijk om de
Nederlandse woorden te vervangen.
Voor het bouwkundige verschil zijn er voor de NEN2767 inspectiewijze op zich ook weinig
problemen. De inspectie gebeurt enkel visueel en zal daarom geen hinder ondervinden van de
verschillende detaillering. Eventuele uitbreiding van de gebrekenlijst zal verder onderzocht moeten
worden.
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4.3 Hoe verder met conditiemetingen?
Na de norm kritisch te bekijken, gaat volgend hoofdstuk over het vervolg op de conditiemetingen
en de bijhorende scores. De score van een bepaald element, materiaal of bouwdeel zegt een
openbaar bestuur op zich niet heel veel, het geeft hen wel een beeld van de staat van hun
patrimonium. Vooral de verschillende toepassingen en het vervolg op de conditiemeting zijn een
meerwaarde.
4.3.1 Planmatig onderhoud door meerjarenplannen
Aan de hand van de resultaten van een conditiemetingen kunnen meerjarenplannen opgemaakt
worden. Op basis van de vastgestelde gebreken worden onderhoudsnoden in kaart gebracht en
activiteiten bepaald om deze op te lossen en vervolgens te voorkomen. De manier van onderhoud
verschuift dan ook van curatief naar preventief. De meerjarenplannen geven bovendien een
normaal te verwachten financieel plan om het gebouw in een goede staat te houden.
Deze plannen gaan vaak uit van een ongelimiteerd budget en een ideale situatie waarin alle
gebreken volgens de voorgeschreven herstelmaatregelen opgelost worden. In de praktijk komt het
zelden voor dat meteen al het budget beschikbaar is voor de ingrepen uit te voeren of dat alle
activiteiten kunnen plaatsvinden in de vastgelegde jaren. Dit is zeker het geval bij de eerste
screening van een gebouw waarbij nog bijna geen gebreken zijn opgelost. Een zeker interpretatie
of aanpassing van het meerjarenplan moet dan gebeuren.
4.3.1.1

Invloed van de beleids- en beheercyclus

In het voorbeeldrapport werd eerder de zogenaamde kapitalisatie aangehaald waarbij een vast
bedrag per jaar als provisie begroot wordt om het gebouw in de gewenste staat te houden. De
totale kost voor het gebouw wordt gespreid over verschillende jaren. In een jaar waar een piek in
kostprijs is, gaat het bedrag onder nul. Door andere jaren waar geen kosten zijn, maar wel
hetzelfde bedrag begroot is voor onderhoud, zal de balans dus terug in evenwicht komen.
Stel dat de totale onderhoudskost voor 10 jaar van een gebouw 300.000 euro is. Indien de
gebouwbeheerder per jaar een bedrag zou begroten van 30.000 euro, en dit ook krijgt van het
bestuur, kunnen dus alle ingrepen volgens het meerjarenplan verlopen. Als er dan in het eerste
jaar een piek van kosten is om bijvoorbeeld urgente gebreken op te lossen en er is 60.000 euro
nodig, zal de balans 30.000 euro onder nul gaan. Het te begroten bedrag blijft echter steeds
hetzelfde.
Door het invoeren de beleids- en beheercyclus zal het niet volstaan om zondermeer een totale kost
te spreiden over een aantal jaren. Besturen moeten namelijk per jaar duidelijk beschrijven wat ze
gaan begroten voor welke activiteiten en doelstelling. De kapitalisatieoefening zal in dit licht verder
moeten bekeken worden.
4.3.1.2

Verschuiven van activiteiten

Een eerste interpretatie of aanpassing aan het voorgestelde onderhoudsplan is het verschuiven
van ingrepen. Stel dat er voor een bepaald jaar voor 100.000 euro aan ingrepen begroot is in het
meerjarenplan, maar de gebouwbeheerder weet dat er dan slechts 60.000 euro beschikbaar is. In
deze situatie kan men bepaalde activiteiten verschuiven, rekening houdend met volgende zaken.
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Conditiescore van het bouwdeel waarop de activiteit betrekking heeft.

Ingrepen die voorzien zijn om bouwdelen met conditiescore 5 of 6 te verhelpen, kan men vrijwel
niet uitstellen. Deze bouwdelen vertonen zulke ernstige gebreken dat hun functionaliteit in gevaar
komt. Verschuiven van deze activiteiten betekent op termijn vaak een grotere kost.


Risico-inschatting van gebreken

Via de risico-inschatting van gebreken kunnen bepaalde activiteiten wel of niet uitgesteld worden.
Het lijkt soms logisch om de ingrepen op bouwdelen met een score 3 uit te stellen, deze verkeren
toch nog in redelijke staat. De risico-inschatting geeft een beter beeld of dit wel degelijk mogelijk
is. Als het gebrek sterke effecten heeft op bepaalde risico’s zoals veiligheid en gezondheid,
technische vervolgschade of dergelijke, mag men deze niet zomaar verplaatsen. Het is dan ook
nuttig dat een bestuur steeds een risico-inschatting vraagt bij een conditiestaatmeting.


Historie van het bouwdeel

Timothy Vergauwen haalt hier een voorbeeld aan van een oude verwarmingsketel die vele jaren
goed gewerkt heeft, maar op basis van zijn levensduur een score 4 krijgt. Dit wil zeggen dat hij al
boven de 87,5% van de te verwachten levensduur zit en in een bepaald jaar is voorzien om
vervangen te worden. Als er in dat jaar activiteiten verschoven moeten worden, kan de ketel snel
gecontroleerd worden op zijn werking, maar de grote kost van vervangen wordt wel uitgesteld. De
ketel heeft al die jaren goed gewerkt en zal wellicht nog wat langer zijn functie kunnen uitvoeren.


Geen kapitaalsvernietiging

Wanneer men schuift met activiteiten moet de gebouwbeheerder oppassen dat hij niet aan
zogenaamd ‘kapitaalsvernietiging’ doet. Luc Dockx van stad Antwerpen haalde dit aan tijdens het
interview. Het heeft geen zin om ingrepen zoals het vervangen van een dak uit te stellen en andere
activiteiten zoals schilderwerk eerst uit te voeren. Een dak herstellen kan een grote kost zijn, maar
het schilderwerk is voor niets geweest als het vochtig is in een gebouw door binnensijpelen van
regen via het dak.


Gebouwen afstemmen op elkaar

Hoewel het soms nodig lijkt om activiteiten te gaan verschuiven, moet men er rekening mee
houden dat grote pieken in onderhoudsplannen, voor de totaliteit van gebouwen, mekaar gaan
uitvlakken. Hoe groter het patrimonium, hoe minder uitzonderlijk hoge pieken er gaan zijn voor de
onderhoudskosten in een bepaald jaar. De inspecteur gaat bovendien zo goed mogelijk, en waar
kan, de afstemming doen tijdens het opmaken van de onderhoudsplannen.
4.3.1.3

Interpreteren van kostprijzen

Onderhoudsmaatregelen zijn bepaald op basis van de Aspen Index, de calculatienormen en
richtprijzen van de bouwunie en door offertes opgevraagd bij aannemers. De prijzen die in de
meerjarenplannen staan, zijn totaalprijzen voor de kost van het nodige materiaal en de arbeidskost
van externen. Er zijn dan ook enkele zaken die in acht genomen moeten worden bij deze kosten.


Intern uitvoeren van ingrepen

Besturen met een eigen uitgebreide interne organisatie kunnen een zelf aantal maatregelen
uitvoeren. Dit zal de kost die begroot is in het meerjarenplan natuurlijk drukken. Dit is ook een
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voordeel van een eigen inspecteur te hebben binnen de organisatie. Deze weet wat de werking en
mogelijkheden zijn van de arbeiders en kan hier al rekening mee houden tijdens het opstellen van
de meerjarenplannen.


Terugverdientijd van een investering

Herstelmaatregelen worden opgemaakt om een bouwdeel minimaal terug te brengen naar een
vooraf bepaald toelaatbare niveau. In sommige gevallen brengt dit echter een mogelijkheid tot
terugverdienen van de investering met zich mee. Een oude ketel die vervangen wordt of een
relighting in een gebouw zijn voorbeelden van investeringen die zichzelf terugverdienen.


Ruimte voor curatief onderhoud

Een patrimonium kan niet beheerd worden met enkel budget voor planmatige ingrepen. Er gaan
nog steeds onvoorziene gebreken plaatsvinden, stormschade, schade door derden etc. In de
meerjarenplannen wordt enkel het te verwachten bedrag meegegeven. Gebouwbeheerders
moeten daarbuiten nog voldoende budget begroten voor het curatief onderhoud. Luc Dockx
spreekt hier over een optimale verhouding van 30% curatief en 70% planmatig onderhoud.
4.3.1.4

Kostprijs per m² BVO per jaar

Naast marktwaarde en exploitatiekost, kan een bestuur aan de hand van een meerjarenplan enkele
conclusies trekken over zijn patrimonium. Uit de kostprijs om een gebouw te onderhouden per jaar
en per vierkante meter bruto vloeroppervlak kan het bestuur namelijk concluderen of het zinvol is
om opnieuw te investeren in een gebouw, of dat het beter verkocht of afgebroken wordt.


BVO: bruto vloeroppervlakte

De bruto vloeroppervlakte van een ruimte is gemeten op het vloerniveau, langs de buitenomtrek
van de scheidingsconstructies die de ruimte begrenzen. Voor de totale BVO van een gebouw
worden al deze oppervlaktes vervolgens samengeteld. [15]
De BVO wordt bepaald in de NEN2580 over oppervlaktes en inhouden van gebouwen. BVO komt
overeen met de GFA of ‘ gross floor area’ in de Europese EN15221-6 norm.
Op figuur 30 zien we een gebouw met drie niveaus: kelder, gelijkvloers en eerste verdieping. [16]
Figuur 31 toont de bruto vloeroppervlakte voor de eerste verdieping. [16]
Figuur 30: voorbeeldgebouw BVO

Op het niveau van het dak wordt geen oppervlakte geteld, hier is namelijk geen gebruiksruimte
meer boven. Bovendien behoren open ruimtes op het vloerniveau ook niet tot de BVO. Liften,
trappen etc. moeten wel meegeteld worden.
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Figuur 31: bruto vloeroppervlakte

Open ruimte op
vloerniveau
behoort niet tot
de BVO.



Kostprijs per m² BVO per jaar

Om de kostprijs voor planmatig onderhoud per m² BVO per jaar van een gebouw te weten, moet er
een eenvoudige berekening gedaan worden. De totale kost voor het uitvoeren van het
meerjarenplan delen we door de totale BVO van een gebouw. We nemen een gebouw met een
BVO van 2000 m². Na een conditiemeting wordt een meerjarenplan voor 10 jaar gemaakt. De
totale kostprijs voor planmatig onderhoud op deze 10 jaar is 400.000 euro.
€ 400000
2000 𝑚² 𝐵𝑉𝑂
10 𝑗𝑎𝑎𝑟

€

= 20 𝑚² 𝐵𝑉𝑂
𝑗𝑎𝑎𝑟

Luc Dockx is al enkele jaren bezig met planmatig onderhoud voor het patrimonium van de stad
Antwerpen en heeft gegevens verzameld voor een 330-tal van de 660 gebouwen in beheer. Uit al
de gegevens komen enkele kengetallen naar boven die een bestuur kunnen helpen met
beslissingen maken over een gebouw.
≤ 20 €/m² BVO
De eerste grens wordt gelegd bij een kost kleiner of gelijk aan 20 €/m² BVO. Deze gebouwen
hebben een lage te verwachten onderhoudskost en zijn dus zeker de moeite waard om in beheer
te houden en in te investeren.
> 20 €/m² tot ≤ 60 €/m² BVO
De volgende grens ligt tussen de 20 en 60 €/m²: deze gebouwen vragen een meer intensief
onderhoud en dienen verder over nagedacht worden wat hun opbrengst en belang is voor het
bestuur. Zeker gebouwen die richting 60 €/m² gaan, kan men misschien beter verkopen.
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> 60 €/m² BVO
De laatste grens ligt op meer dan 60 €/m². Dit zijn uitschieters die extreem veel onderhoud vragen
ten opzichte van hun bruto vloeroppervlak. We nemen vervolgens een nieuwbouwwaarde aan om
een gebouw op te richten van 1800 €/m². Dit betekent dus dat het gebouw over een tijdspanne
van 30 jaar meer heeft gekost dan deze nieuwbouwwaarde. Besturen dienen in deze situaties te
overwegen of ze niet beter het gebouw verkopen of afbreken.


Kengetallen verder toetsen

Deze waarden zijn enkel op basis van het patrimonium van stad Antwerpen, een organisatie met
een groot aantal gebouwen. Wanneer planmatig onderhoud en conditiemetingen bij andere
besturen gebruikt wordt, zal er door de jaren heen meer info verzameld worden om deze
kengetallen te toetsen. Toch geven ze een al een bepaalde richting die men kan aannemen.
4.3.2 Opnieuw inspecteren van gebouwen
Het is belangrijk dat er zogenaamde opvolgmetingen van gebouwen moeten plaatsvinden. Een
gebouw wordt dan opnieuw geïnspecteerd, deze keer vertrekkende van het vorige rapport. Deze
opvolgmeting is noodzakelijk voor:






Controle op de uitgevoerde onderhoudsactiviteiten en scores opnieuw berekenen om te
toetsen aan het vooraf gevraagde niveau.
Herrekenen van conditiescores in kader van de veroudering, gebreken die in het vorige
rapport nog score 2 hadden kunnen gedegradeerd zijn.
Eventueel niet opgemerkte oude gebreken vaststellen
Nieuwe gebreken in het gebouw vaststellen
Up-to-date houden van de meerjarenplannen

Deze opvolgmeting gebeurt meestal volgens eenzelfde tijdscyclus. Uit het onderzoek en de
gesprekken met Patrick Kwanten, Timothy Vergauwen en Marc Heijmans, zijn hier enkele
vuistregels naar voren gekomen. Voor intensief gebruikte en belangrijke gebouwen van een
bestuur, moet er best driejaarlijks opnieuw geïnspecteerd worden. Voor leegstaande of gebouwen
waar weinig onderhoud verwacht werd na de eerste inspectie, kan overwogen worden om de
meting vijfjaarlijks uit te voeren. Afhankelijk van de grote van een patrimonium kan een bestuur
genoodzaakt zijn om voor alle gebouwen slechts om de vijf jaar een opvolgmeting te houden.
4.3.2.1

Wie maakt de opvolgrapporten

Eerder in dit onderzoek werd aangehaald hoe belangrijk de ervaring en kennis van een inspecteur
zijn voor een goede meting. Openbare besturen moeten hier rekening mee houden bij het
organiseren van hun opvolgmetingen.
Uit de verschillende gesprekken werd duidelijk dat men best beroep doet op een externe firma
voor de opmaak van het eerste conditierapport van een gebouw. De eerste opsomming van
gebreken is cruciaal, men zou er geen over het hoofd mogen zien. Het is dus niet aangewezen om
met eigen personeel deze eerste meting te doen. Men gaat sneller gebreken niet opmerken of
belangrijke knelpunten vergeten die een buitenstaander wel ziet. Bovendien zijn de
herstelmaatregelen vanuit het eerste rapport de basis voor de meerjarenplannen en is hiervoor de
nodige technische en financiële kennis vereist.
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De opvolgmetingen vertrekken van het eerste rapport en zijn bijgevolg iets eenvoudig om op te
stellen. Het is dan misschien interessant voor een bestuur om intern iemand op te leiden om deze
metingen te doen. Uit het onderzoek kwam namelijk een algemeen gemiddelde voor een externe
conditiemeting van 1,5 à 2 euro per vierkante meter BVO.
Wanneer een openbaar bestuur besluit om intern conditiemetingen en/of opvolgmetingen van hun
patrimonium uit te voeren, moeten ze alleszins volgende zaken in acht nemen:


Opdeling tussen het bouwkundige deel en de installaties

Vanuit de praktijk wordt gezegd dat inspecteurs voor de technische installaties en het
bouwkundige deel beter gescheiden blijven. Als het bestuur zowel op bouwkundig vlak als op vlak
van technische installaties wil inspecteren op een hoog niveau, heeft het twee inspecteurs nodig.
Luc Dockx van stad Antwerpen zegt hierbij wel nog dat voor kleine en simpele installaties een
bouwkundige inspecteur, met redelijke kennis van technieken, eventueel wel de conditiemeting
kan uitvoeren. Bij onduidelijkheden kan hij nog altijd advies vragen bij specialisten.


Profiel van de inspecteur

Ervaring of achtergrond van de persoon speelt een niet onbelangrijke rol in de volledigheid en
kwaliteit van een meting. Iemand zonder enige voorkennis over gebouwen of technieken gaat
wellicht minder nauwkeurig gebreken vaststellen en herstelmaatregelen bepalen. Voor gebruik van
de NEN2767 zijn er opleidingen die alleszins moeten gevolgd worden, maar ervaring en kennis over
de bouwsector of technieken moet best al eerder verworven zijn.


Controle op de inspecteur

“Een meting is slechts zo goed als de inspecteur zelf is.” Een zin die vaker terug kwam in het
onderzoek. Het is dan ook belangrijk dat inspecteurs gecontroleerd worden om de betrouwbare
toepassing van de norm te garanderen. Als een bestuur intern iemand heeft opgeleid, is het
aangewezen om bij de eerste conditiemetingen een externe ervaren inspecteur aanwezig zijn. Hij
loopt de meting mee door en controleert de toepassing van de norm. Timothy Vergauwen spreekt
hier over minstens twee supervisies, indien er geen opmerkingen zijn door de controleur. Het is
wenselijk dat de inspecteur periodiek opnieuw gecontroleerd wordt, alleen zo blijven zijn
rapporten betrouwbaar en van goede kwaliteit. Als inspecteurs gecertificeerd kunnen worden, zou
dit natuurlijk al een betrouwbare basis geven aan het bestuur.


Grootte van het patrimonium.

Als we uitgaan van de driejaarlijkse opvolgmeting en een openbaar bestuur nemen met een
patrimonium van 110 gebouwen, ook het aantal wat Heist-op-den-Berg moet beheren, wil dit
zeggen dat de inspecteur elk jaar 110 / 3 = 36,67 gebouwen moet inspecteren. Buiten de inspectie
moet hij ook de rapporten opmaken en de meerjarenplannen aanpassen. Het bestuur moet er dus
rekening mee houden dat dit de nodige tijd gaat kosten en moet dit voorzien in het takenpakket
van de inspecteur. Ook als ze overwegen om de opvolgmetingen uit te besteden, moet er
voldoende tijd beschikbaar zijn.


Betrokkenheid van de inspecteur met het patrimonium

Om de objectiviteit van een meting te garanderen, moet de inspecteur zo neutraal mogelijk staan
ten opzichte van het patrimonium. Bepaalde voorkeur voor gebouwen moet uiteraard vermeden
Conditiestaatmeting en planmatig onderhoud bij openbare besturen in België
Mon Wera
Pagina 55

worden. Een inspecteur van de organisatie zelf zal meer binding hebben met het patrimonium en
weet bijvoorbeeld beter wat de klachten waren, waar er vaak herstellingen zijn gebeurd etc. Dit
kan de snelheid van opsporen van gebreken ten goede komen, maar kan ook nadelig zijn als de
inspecteur vertrekt vanuit het idee dat hij alle tekortkomingen wel kent van het gebouw.
Verder kent een interne inspecteur de werking van het eigen personeel in de organisatie. Bij het
invoeren van ingrepen kan hij hiermee al rekening houden en kosten drukken. Er moet wel op
toegezien worden dat de inspecteur de conditiescores niet gaat manipuleren aan een krap budget
of beperkte middelen. Dit kan door bijvoorbeeld een bouwdeel een betere score toe te kennen
zodat er geen ingreep moet plaatsvinden.
4.3.2.2

Besluit

Hoewel het zeker mogelijk is om zelf intern opvolgmetingen uit te voeren binnen de organisatie,
moet het bestuur grondig zoeken naar een geschikte inspecteur. Zomaar iemand een extra taak
geven naast zijn ‘dagelijks werk’ zal niet volstaan. Voorkennis en opleiding van de inspecteur samen
met voldoende supervisie op zijn werkwijze moeten de betrouwbare toepassing van de NEN2767
waarborgen.
4.3.3 Planmatig onderhoud combineren met een gebouwenbeheersysteem
Omwille van de onderzoeksvraag werd niet alleen de werking en toepasbaarheid van de NEN2767
bekeken op zich, maar ook de combinatie met een volledig gebouwenbeheersysteem. Een
gebouwenbeheersysteem is een gecentraliseerde locatie waar informatie gestructureerd
samengevoegd wordt. Deze systemen zijn echter meer dan een verzamelplaats voor documenten
en kennen veel toepassingen. Eén van deze toepassingen is de conditiemeting en het planmatig
beheren van een gebouw. Om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken is een interview
gehouden met Ine Schaeps van Procos Group. Procos Group heeft het gebouwenbeheersysteem
geïmplementeerd bij Heist-op-den-Berg en biedt deze software aan om de gebouwbeheerders en
de hele organisatie te helpen bij het beheren van het patrimonium en andere facilitaire processen.
4.3.3.1

Inspecties uitvoeren en meerjarenplannen opmaken

Een gebouwenbeheersysteem bevat vaak een module om conditiemetingen uit te voeren. Dit wil
zeggen dat er eigen software in het programma zit om gebreken per bouwdeel aan te duiden en
vervolgens paramaters en conditiescores te bepalen. Ine Schaeps zegt dat bij hun FMIS of
gebouwenbeheersysteem bovendien de gebrekenlijst van de NEN2767-2 volledig in het systeem
zit. De inspecteur kan dus zoeken in de lijst naar het gebrek, dit meteen aan een bouwdeel
koppelen en de paramaters invullen zoals bij andere software voor conditiemetingen. Verder
beschikt het gebouwenbeheersysteem over een database van mogelijke herstelmaatregelen voor
elk gebrek op elk type bouwdeel. Achter deze maatregelen zit vervolgens een prijs per eenheid om
de ingreep uit te voeren. Deze kostprijzen kunnen aangepast worden indien het bestuur andere
kengetallen heeft of zelf intern enkele ingrepen kan uitvoeren. De inspecteur bepaalt welke
ingreep nodig is om het bouwdeel naar het gewenste conditieniveau te brengen.
Het gebouwenbeheersysteem maakt aan de hand van de ingevoerde gebreken en toegekende
herstelmaatregelen vervolgens een meerjarenonderhoudsplanning op. Als er activiteiten moeten
worden verschoven, zal dit snel kunnen gebeuren en is de invloed voor de te begroten bedragen
meteen zichtbaar. Bovendien zijn meerjarenplannen slechts te verwachten situaties en gaan
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bedragen die 20 jaar op voorhand begroot zijn, op het moment van uitvoeren niet hetzelfde zijn.
Uitgevoerde onderhoudsactiviteiten worden ten slotte bijgehouden in een historiek per gebouw.
Om deze conditiemeting via het gebouwenbeheersysteem te doen, moet de inspecteur uiteraard
bekend zijn met de werking ervan. Omdat niet alle inspecteurs dezelfde software gebruiken, werd
de vraag gesteld of rapporten en meerjarenplannen van andere software ingeladen kunnen
worden in het gebouwenbeheersysteem. Ine Schaeps zegt dat dit momenteel nog niet mogelijk is.
Alleen meerjarenplannen die opgemaakt zijn via het gebouwenbeheersysteem zelf, zijn nog aan te
passen. Als een bestuur veel inspecties wil uitbesteden, maar het beheer van gebouwen toch via
een gebouwenbeheersysteem wil doen, zijn er wel nog een aantal mogelijkheden.




Ten eerste kan een rapport of meerjarenplan altijd als een apart document, meestal in de
vorm van een pdf-bestand, aan een gebouw gekoppeld worden. Uiteraard is de volledige
aanpasbaarheid van het meerjarenplan niet meer mogelijk, maar is het snel raadpleegbaar.
Verder kan het bestuur de conditiemeting uitbesteden voor enkel het bepalen van de
conditiescores en de bijhorende herstelmaatregelen. Aan de hand van deze maatregelen
kan de gebouwbeheerder van het openbaar bestuur zelf het meerjarenonderhoudsplan
opmaken in de omgeving van het gebouwenbeheersysteem. De prijzen voor de ingrepen
zitten reeds in het systeem dus kan het plan eenvoudig opgemaakt worden en blijft het el
aanpasbaar. De prijs voor de externe meting wordt gedrukt door deze te beperken.
4.3.3.2

Curatief onderhoud gericht beheren

Een gebouwenbeheersysteem voorziet meestal ook een module voor het curatief onderhoud
maximaal te beheren. Het kan voorkomen dat onvoorziene gebreken zich manifesteren in een
gebouw. Als een gebruiker van dit gebouw het gebrek opmerkt, kan het via de software van het
gebouwenbeheersysteem een melding doen naar de beheerder. De beheerder krijgt de melding
binnen met onmiddellijk de informatie over welk gebouw het gaat, welk gebrek zich voordoet en
op welke locatie. Zo verloopt de opstart van het herstelproces voor dit gebrek vlotter en gerichter.
Bovendien kan per gebouw de volledige kost van zowel curatief als planmatig onderhoud
opgevraagd worden. De meerjarenplannen nemen enkel het planmatige en periodieke op, dit geeft
dus niet het volledige kostenplaatje van het beheer van een gebouw.
4.3.3.3

Waarborgen effectief en efficiënt gebruik van conditiemeting

Door de gecontroleerde en eenduidige omgeving van het gebouwenbeheersysteem wordt de
goede toepassing van conditiemeting en planmatig onderhoud beter gewaarborgd. Als alle
rapporten en meerjarenplannen als losse documenten terecht komen in de organisatie hangt de
opvolging veel meer af van de persoon die dit moet doen. Het gebouwenbeheersysteem neemt
een aantal van deze organisatorische taken over en levert een duidelijke werkomgeving om
gebouwen strikt op te volgen rond beheer en onderhoud.
4.3.4 NEN2767 in DBFM-contracten
Een laatste toepassing van conditiestaatmeting voor openbare besturen, die bekeken wordt in dit
onderzoek, is de combinatie met onderhoudscontracten zoals een DBFM. Een DBFM-contract staat
voor design, build, finance en maintain. Bij deze contracten zal de opdrachtgever, het openbaar
bestuur, een opdracht op de markt plaatsen om een bepaald gebouw te realiseren.
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De opdrachtnemer staat vervolgens in voor het totale pakket van dit gebouw, gaande van het
ontwerp tot het volledig onderhoud. Buiten de DBFM-contracten zijn er nog andere mogelijk zoals
DBMFO, waar de O staat voor operate of exploitatie. In het kader van dit onderzoek wordt enkel
verwezen naar DBFM, vooral de M van maintain is dan ook van belang.
Om te onderzoeken of de NEN2767 kan gebruikt worden in dergelijke onderhoudscontracten, is
een gesprek met Elke Janssens van Vanhout Facilities gehouden. Vanhout Facilities is een bedrijf
dat het volledige onderhoud en exploitatie van gebouwen op zicht neemt. Vaak zijn dit gebouwen
gerealiseerd vanuit een DBFM-contract van het moederbedrijf, Vanhout.
4.3.4.1

Huidige werkwijze

Bij een DBFM-contract staat het aannemingsbedrijf ook in voor het onderhoud van het gebouw.
Elke Janssens zegt dat er bij hen op voorhand een meerjarenplan opgemaakt wordt, specifiek voor
het gebouw met zijn kenmerken. In dit plan staan maatregelen of acties die moeten getroffen
worden, zoals schilderen, vervangen van deuren etc. Buiten deze te verwachten ingrepen gaan
jaarlijks vakmensen rond in het gebouw om gebreken op te sporen en het meerjarenplan aan te
passen.
4.3.4.2

Onderhoudsniveau vastleggen

Om een bepaald gewenst kwaliteitsniveau voor het gebouw vast te leggen, worden er momenteel
kwaliteitseisen opgesteld. De opdrachtgever gaat eerder gevoelsmatig bepalen wat hij verwacht
van het onderhoud. Elke Janssens zegt ook dat maatregelen of ingrepen vervolgens ook meer op
basis van ‘gevoel’ gedaan worden om het gebouw zo goed mogelijk in orde te houden. Om deze
wensen naar onderhoud meer te objectiveren, wordt gedacht aan het invoeren van gewenste
conditieniveaus. De NEN2767 kan namelijk wel een bepaald niveau objectief aangeven, de vraag
gesteld of dit al toegepast is in contracten en of dit een oplossing biedt.
Elke Janssens zegt dat het wel al is toegepast in een contract of aanbesteding, maar dat het een
zeer ruim begrip blijft. Er werd gevraagd om het gebouw te onderhouden zodat het nooit onder
conditieniveau 3 zakt. Eerder werd aangehaald dat scores kunnen vervlakken en dat er toch nog
wat ruimte is voor subjectiviteit. Bovendien zegt een volledige score van een gebouw zeer weinig
over de individuele staat van de bouwelementen. Zo is het mogelijk dat verschillende ernstige
gebreken niet opwegen ten opzichte van de totaalscore van het gebouw. Het is dan ook zeer
moeilijk om onderhoud uit te voeren op een bouwdeel en weten welk effect dit gaat hebben op de
totaalscore van het gebouw. Verder zal het gebouw moeten gemeten worden met de NEN2767methodiek en zou de inspecteur zowel onafhankelijk van de opdrachtgever als de opdrachtnemer
moeten werken. Dit om te voorkomen dat één van deze twee de meting zo uitvoert dat het in hun
voordeel werkt. Conditiemeting blijft een mensenwerk en kan gemanipuleerd worden om juist wel
of niet een bepaalde score te halen.
4.3.4.3

Besluit

Er is momenteel weinig of geen sturing naar de kwaliteit van het onderhoud bij DBFM-projecten
vanuit het bestuur. Toch lijkt het niet mogelijk om met een conditiescore dit zomaar te
verwezenlijken. Een score blijft te ruim en zegt te weinig over wat nu wel en niet toegelaten wordt
op elementenniveau. Daarom gaan bijkomende afspraken gemaakt moeten worden. Een verder
onderzoek zou kunnen verduidelijken welke deze zijn.
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4.4 Wat voor conditiemeting?
Tot nu toe hebben we enkel de toepasbaarheid en het vervolg van conditiemetingen bekeken.
Tijdens het onderzoek werd echter duidelijk dat er vooraf nog andere belangrijke stappen gezet
moeten worden. Deze handelingen moeten vaak door het bestuur zelf gedaan worden en zijn
essentieel voor een goede toepassing van zowel conditiemetingen als planmatig onderhoud.
4.4.1 Inventarisatie
Om een goede meting te kunnen uitvoeren, heeft de inspecteur op voorhand het best zoveel
mogelijk informatie ter beschikking van het te beoordelen gebouw. Deze informatie gaat van
beschikbare plannen, onderhoudscontracten, bezetting en gebruik, bouwjaar en eventuele
uitgevoerde renovaties tot klachten van gebruikers. Hoe meer gegevens de inspecteur meekrijgt,
hoe beter hij de meting kan uitvoeren. Het is bovendien de verantwoordelijkheid van het bestuur
om al deze informatie te verzamelen en mee te geven.
Marc Heijmans, directeur van Partners Vastgoed Management in Nederland zegt hierover: “de
inventarisatie is één van de belangrijkste stappen, weten welke gebouwen in eigendom zijn en voor
welke we verantwoordelijk zijn en hiervoor vervolgens de nuttige informatie verzamelen.” In de
praktijk stelt men bovendien vast dat besturen met een groter patrimonium vaak niet alle
informatie voor een goed beheer gestructureerd ter beschikking hebben.
4.4.1.1

Gebouwenbeheersysteem voor inventarisatie

Bij steden, gemeenten of andere openbare besturen zitten de gegevens van het patrimonium vaak
sterk verspreid. Dit was ook het geval in Heist-op-den-Berg. Een gebouwenbeheersysteem is een
goed hulpmiddel om alle gegevens van het patrimonium te bundelen. Het beheer maakt gebruik
van één gecentraliseerde omgeving voor alle informatie. Wanneer een gebouw vervolgens
onderzocht wordt op zijn staat, kunnen veel gegevens uit het gebouwbeheersysteem gehaald
worden. Volgende gegevens zijn noodzakelijk voor een meting van voldoende kwaliteit:







Naam en locatie van het gebouw
Type van gebouw (kantoor, loods, woning, monument, …)
Eigenaar en gebruiksstatus
Bouwjaar
BVO: bruto vloeroppervlakte
Recente as-built plannen

Verder zijn er nog enkele zaken die wenselijk zijn om mee te geven aan de inspecteur:




Aanwezige technische installaties en de specificaties
Eventueel lopende onderhoudscontracten
Eerder uitgevoerde werkzaamheden.

Het gebouwenbeheersysteem kan verder nog een grote hulp bieden bij het opmaken van de
zogenaamde inventarisatielijsten voor de inspectie. Dit zal in volgende paragraaf verder besproken
worden.
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4.4.1.2

Inventarisatielijsten

Via inventarisatielijsten wordt de verdere samenstelling van een te inspecteren gebouw
vastgelegd. Afhankelijk van het gekozen detailniveau van de meting, bevatten de lijsten meer of
minder gegevens. Zo kan er gekozen worden voor een ruim detailniveau en bevat de lijst enkel
maateenheid en hoeveelheid per dak, gevel, vloer, … Bij meer specifieke metingen moeten
onderdelen van deze hoofdelementen beschreven worden met hun eenheid en hoeveelheid. Zo
bestaat een gevel uit verschillende gevelvlakken en materialen met elk hun oppervlakte.
Figuur 32 is een deel uit een meer gedetailleerde inventarisatie. [17]
Figuur 32: inventarisatielijst

In voorgaande lijst ontbreken nog de hoeveelheden per bouwdeel. Deze zijn nodig om de
omvangscores van gebreken te berekenen. Het spreekt voor zich dat het bepalen van deze
hoeveelheden een tijdrovende taak is. Hier spelen een aantal factoren in mee:


Detaillering van de meting

Hoe meer gedetailleerd een meting gevraagd wordt door een bestuur, hoe meer gegevens ze
moeten aanleveren. Wanneer er bijvoorbeeld enkel de globale staat van de bouwschil en het
dak gevraagd wordt, moeten er minder hoeveelheden berekend worden op voorhand.


Aanwezigheid en staat van de plannen van het patrimonium

Openbare besturen hebben vaak oude gebouwen in bezit waarvan beperkte of zelfs geen
plannen van aanwezig zijn. Zeker de opmaak van geactualiseerde as-built plannen, die rekening
houden met verbouwingen, is meestal niet gebeurd. Dit zorgt voor een moeizaam verloop
tijdens de inventarisatiefase. Het bestuur moet er rekening mee houden dat deze stap veel tijd
en middelen kan kosten. Gebouwen waarvan helemaal geen plannen aanwezig zijn, moeten ter
plaatse opgemeten worden waarna men vervolgens een plan kan tekenen.


Doorgedreven gebruik van het gebouwenbeheersysteem

In het onderzoek werd duidelijk dat de inventarisatielijsten kunnen opgemaakt worden door
het gebouwenbeheersysteem. Om dit mogelijk te maken moeten er Autocad, BIM of andere
moderne planvormen van het gebouw aanwezig zijn. Ine Schaeps van Procos Group zegt de bij
de start van een inspectie de inspecteur per gebouw de elementen kan selecteren die hij gaat
controleren. Afhankelijk van hoe gedetailleerd het digitaal plan opgemaakt is, kan het
gebouwenbeheersysteem vervolgens automatisch de nodige hoeveelheden berekenen.
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Indien er geen plannen zijn om automatisch de hoeveelheden te bereken, kunnen deze nog
altijd handmatig ingevuld worden.


Al of niet laten uitvoeren van de inventarisatie door externen

Omdat de bepaling van hoeveelheden cruciaal is, zijn er firma’s die het bestuur kunnen helpen
bij deze taak. De basisinformatie wordt aangeleverd door het bestuur waarna de firma start
met het analyseren en opmaken van plannen voor de inventarisatie van hoeveelheden.
Eenvoudige opmetingen kunnen eventueel door de inspecteur tijdens de inspectie zelf met
een eenvoudige handlasermeter uitgevoerd worden. Er bestaan ook mogelijkheden om
volledige 3D-laser opmetingen uit te voeren en via software alle gegeven op te vragen.
Door tijdens de inventarisatie de hoeveelheden te bepalen, moet de inspecteur tijdens de
conditiemeting enkel gebreken opmeten en geen bouwdelen. Wel moet de inspecteur erop
toezien dat de werkelijke situatie niet verschilt van de vooraf gebruikte plannen. Hoeveelheden die
niet kloppen, kunnen namelijk een invloed hebben op de procentuele omvang van een gebrek tot
een bouwdeel.
Patrick Kwanten zegt tijdens het interview nog: “ Bij een inspectie zal de inspecteur in grote lijnen
de gegeven hoeveelheden nameten.” Er is dus nog een extra controle op de correctheid van de
hoeveelheden. Tijdens de inspectie kan deze controle snel gebeuren aan de hand van een
lasermeter, grote vertragingen worden hier dus niet door opgelopen.
Voor gebouwen zonder of met heel gedateerde, slechte of onleesbare plannen kunnen besturen
andere maatregelen nemen. Kleine gebouwen kan men eventueel nog ter plaatse opmeten en
vervolgens handmatig op de computer uittekenen. Wanneer de gebouwen groter zijn of het
patrimonium toeneemt in hoeveelheid, is dit niet meer rendabel. Laten scannen met moderne
lasertechnieken en automatisch genereren van plannen kan dan een optie zijn.
Een gemiddelde kostprijs voor dergelijke opmetingen is niet eenduidig te bepalen. De vraag werd
gesteld aan Marc Heylen van 3Esolutions, experten in 3D-lasertechnieken. Hij zegt dat veel afhangt
van de vorm en grootte van een gebouw. Besturen moeten ermee rekening houden dat complexe
indelingen met kleine ruimtes vragen om veel verschillende opstelplaatsen van de laser, wat meer
tijd en geld kost. Een voorbeeld wordt aangehaald om de mogelijkheden te verduidelijken.
Een oude watermolen met bijbehorend gebouw werd volledig gescand door moderne lasers zowel
aan de binnen- als buitenzijde. Dit is te zien op figuur 33. Van het gebouw werden uit de verkregen
puntenwolken van de scans vervolgens de nodige plannen gegenereerd, zie figuur 34. [18]
Figuur 33: opstelling 3D-laser
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Figuur 34: plannen gegenereerd uit puntenwolken

Toepassingen als deze kunnen vervolgens heel nauwkeurig de nodige hoeveelheden voor de
meting uitrekenen.
4.4.2 Keuzes maken over het patrimonium
4.4.2.1

Overbodige inspecties

Marc Heijmans haalde in een interview aan dat het belangrijk is dat een openbaar bestuur weet
waar ze op willen sturen voordat eigenlijke conditiemetingen gedaan worden. Het is niet zo dat de
keuze rond behoud, verkoop of afbraak van gebouwen alleen afhangt van een meting op basis van
de NEN2767.
Als een bestuur zijn gebouwen laat meten op eenzelfde manier, zijn er uiteraard uitschieters waar
onderhoudskosten abnormaal hoog zijn omdat deze zich in volledig verval bevinden. Indien het
bestuur dan beslist dat dit gebouw afgebroken moet worden, was de kost van de conditiemeting
en het opmaken van het rapport uiteraard geen goede investering. Het bestuur zal dus toch
bepaalde keuzes moeten maken en slechts die gebouwen laten inspecteren waar men nog een
optie tot herinvesteren ziet of die men zeker niet wel verhuren of verkopen.
4.4.2.2

Quick-scan en tevredenheidsenquête

Als een bestuur niet dadelijk weet welke gebouwen men het best eerst gaat inspecteren en
onderhouden via planmatig onderhoud, kan het quick-scans en tevredenheidsenquêtes houden.
Marc Heijmans bracht dit naar voor tijdens het onderzoek.
Een ‘quick-scan’ betekent een korte conditiemeting van ongeveer één uur waarbij een ervaren
inspecteur snel gebreken opspoort en een algemene staat van het gebouw bepaald. Dit wil zeker
niet zeggen dat alle gebreken gevonden zijn of dat een volledige meerjarenonderhoudsplan
opgemaakt wordt. Het is een indicatie in welke algemene staat het gebouw zich ongeveer bevindt
en laat weten of er al dan niet grote tekortkomingen zijn. De inspecteur gaat dan ook geen
uitgebreide risico-inschatting doen of herstelmaatregelen bepalen.
Na een quick-scan kan het bestuur vervolgens tevredenheidsenquêtes houden bij de gebruikers
van de gebouwen. Dit wil zeggen dat men ondervragingen houdt, gaande van wat de gebruikers
zelf vinden over het algemeen comfort van het gebouw zoals verwarming, verlichting, koeling,
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toegankelijkheid, ... Tot de tevredenheid over de afwerking en uitzicht van het gebouw zoals
vloeren, traphallen, sanitair, … Door middel van deze enquêtes kan er een algemene tevredenheid
van het gebouw geconcludeerd worden, bijvoorbeeld van zeer slecht tot uitstekend.
Na het houden van quick-scans en tevredenheidsenquêtes, kunnen de resultaten van de gebouwen
weergegeven worden in een matrix, zoals in figuur 35. Dit is slechts een voorbeeld, de resultaten
van de tevredenheidsenquêtes kunnen bijvoorbeeld een andere indeling hebben.
Figuur 35: matrix quick-scan/tevredenheidsenquête

Gebouwen die via deze matrix in het ‘- -‘ vak rechtsonder terecht komen, zullen in een slechte
algemene staat zijn en grotendeels niet voldoen aan de eisen en verwachtingen van de gebruikers.
Van deze gebouwen kan men vervolgens eerst een uitgebreide conditiemeting vragen en een
meerjarenplan opstellen. Als er nog langer gewacht wordt, gaat de situatie wellicht verergeren.
De gebouwen die in de matrix linksboven terecht komen zijn nog in goede staat en voldoen wel
aan de eisen van de gebruikers. Deze gaan minder gebreken bevatten en hebben dan ook minder
dringend een uitgebreid onderhoud nodig.
4.4.2.3

Waardebehoudend onderhoud

Sommige gebouwen binnen een patrimonium staan leeg of zijn in zeer slechte staat, maar kunnen
niet zomaar verkocht of afgebroken worden. Denk hierbij aan oude pastorijen, monumentale
gebouwen etc. Het lijkt dan niet logisch om een gedetailleerde conditiemeting uit te voeren van
alle bouwdelen van het gebouw. Uiteraard zullen deze gebouwen veel gebreken bevatten aan
bijvoorbeeld de technieken of afwerkingen. Toch is het belangrijk dat deze gebouwen niet
vervallen en hun waarde volledig verliezen, ze dragen namelijk bij tot de rijkdom van bestuur.
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Luc Dockx brengt hier de term ‘waardebehoudend onderhoud’ naar voren. Het bestuur kan een
conditiemeting vragen van enkel de bouwschil, het dak en de verwarming. Als deze via planmatig
onderhoud in een redelijke conditie gehouden worden, blijft het gebouw wind- en waterdicht en is
er een minimum niveau van verwarming om vochtschade te voorkomen. Op deze wijze verliest het
gebouw zijn waarde niet zonder een doorgedreven conditiemetingen te moeten doen.
4.4.3 Gewenst conditieniveau en risico-inschatting bepalen
4.4.3.1

Conditieniveau

Door de gesprekken in het onderzoek werd duidelijk dat in de praktijk vaak uitgegaan wordt van
een gewenste conditiescore 3. In de norm staat score 3 ook beschreven als een redelijke conditie
met slechts plaatselijk zichtbare verouderingen en geen gevaar voor de functievervulling van bouwen installatiedelen. Zomaar voor alle gebouwen echter een gewenst niveau 3 vragen zegt niet heel
veel. Eerder werd al aangehaald dat bouwdelen enkele ernstige gebreken kunnen vertonen en toch
in deze redelijke conditie vallen door de vervlakking.
Bepaalde gebouwen zijn bovendien belangrijker dan andere voor een bestuur. Een gemeente wil
zijn gemeentehuis zo goed mogelijk in orde en niet met zichtbare gebreken, dit in vergelijking met
bijvoorbeeld een stockageplaats waar kleine vervuilingen of mankementen minder een rol spelen.
Het is dus nodig dat het bestuur en de gebouwbeheerders op voorhand hun patrimonium bekijken
en bepalen in welke staat ze elk gebouw willen. Vervolgens kan er een bepaalde kwaliteitseis
gesteld worden in de vorm van een laagst toelaatbare score voor elementen, bouwdelen of hele
gebouwen.
Figuur 36 laat de vaak aangenomen grens zien van het gewenste conditieniveau. [19]
Figuur 36: minimum conditieniveau 3

We kunnen besluiten uit het onderzoek dat deze aangenomen grens van score 3 niet wenselijk is
voor elk gebouw en elk bouwdeel.
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4.4.3.2

Risico-inschatting

Ten opzichte van onze noorderburen waar het planmatig onderhoud sterk ingeburgerd is, kan het
voor een gebouwbeheerder in België moeilijker zijn om de nodige budgetten te krijgen voor het
patrimonium te onderhouden op een gewenst niveau. Door het huidig tijdskader van economisch
beperkte middelen, gaat het bestuur misschien minder snel deze budgetten vrijgeven. Bovendien
zegt een conditiescore aan de hand van de NEN2767 niet altijd genoeg voor het bestuur, ze weten
niet wat een score 4 of 3 betekent en wat nu juist de gevolgen zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de
risico-inschatting hiervoor een oplossing biedt en steeds vaker gebruikt wordt.
Ten eerste verschaft de risico-inschatting meer info aan het bestuur over de gevolgen van het al
dan niet uitvoeren van de herstelmaatregelen. Als na de conditiemeting de plafondbepleistering in
conditie 4 wordt bevonden, zegt dit niet veel voor het bestuur. Wanneer echter na de risicoinschatting meegegeven wordt dat er een ernstig effect op de veiligheid en gezondheid kan
ontstaan door afbrokkelen van stukken pleister, weet het bestuur meteen wat de gevolgen kunnen
zijn van het gebrek niet aan te pakken. Hoe meer van deze risico’s, hoe meer de noodzaak er is om
de herstelmaatregelen effectief uit te voeren.
Een tweede voordeel van de risico-inschatting is dan ook de interesse wekken en krijgen van het
bestuur om gebouwen in goede conditie te houden. Ze zien meteen waarvoor het budget gebruikt
wordt, om deze risico’s te voorkomen en niet om van ‘score 4 naar score 3’ te gaan.
Een laatste voordeel werd eerder in dit onderzoek al besproken. De risico-inschatting helpt bij de
interpretatie van gevolgen en het juist prioriteren van activiteiten indien budgetten in een bepaald
jaar niet beschikbaar zijn.
Figuur 37 laat de risico-inschatting zien waarbij op voorhand een grenswaarde is vastgelegd. [19]
Figuur 37: prioriteitengrens tussen 5 en 4



Grens vooraf bepalen

In figuur 37 ligt de grens tussen prioriteit 5 en 4. Dit wil zeggen dat het bestuur geen gebreken wil
met prioriteit 1, 2, 3 of 4. Met andere woorden, vanaf een gering effect voor risico’s die te maken
hebben met veiligheid en gezondheid en cultuurhistorische waarde. Ook vanaf matig effect op het
gebruik en bedrijfsproces is de situatie ontoelaatbaar en moeten herstelmaatregelen voorzien
worden.
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Dit is natuurlijk zeer algemeen en hangt sterk af van gebouw tot gebouw. Het blijkt dan ook niet te
volstaan om één grenswaarde mee te geven met de inspecteur. Als de grens gekozen wordt zoals
in de figuur, kan een gemeentehuis gebreken hebben met ernstige risico’s op vlak beleving en
esthetica zonder dat herstelmaatregelen of ingrepen voorzien worden. Het gebrek moet dan ook
wel onder het vooraf gevraagde conditieniveau blijven.
Om vervolgens de grens te leggen tussen prioriteit 9 en 8, is eveneens te algemeen. Andere risicoaspecten mogen misschien wel toegelaten laten worden. Openbare besturen gaan dus per gebouw
moeten bepalen welke aspecten ze willen opnemen en per aspect welk effect er nog toegelaten is.


Belevingswaarde van een gebrek

Ten slotte is er de belevingswaarde van een gebrek. Een losliggende tegel in de inkomhal is
belangrijker dan een losliggende tegel in de kelder. Patrick Kwanten zegt in het interview: ‘Vroeger
werd vanuit het buikgevoel conditiescores gegeven, de tegel in de kelder kreeg dan een veel lagere
score als deze in de inkomhal. Via de norm krijgen de beide tegels eenzelfde score, maar zal het
risico-aspect verschillen en de prioriteit van de tegel in de kelder lager zijn.’ Dit is ook logisch,
volgens de norm wordt het gebrek objectief beoordeeld en krijgen beide tegels eenzelfde score. De
tegel in de hal heeft een ernstig effect op het risico-aspect toename klachtenonderhoud. De tegel
in de kelder gaat zelfs in veel gevallen geen effect hebben op dit risico-aspect. De risico-inschatting
zorgt er dus voor dat de tegel in de inkomhal veel sneller aangepakt gaat worden, ondanks dat ze
eenzelfde conditiescore hebben.
4.4.4 Toegang tot te meten gebouwen
Hoewel het voor zich spreekt moet, vooraleer een inspecteur een gebouw kan beoordelen op zijn
staat, moet het bestuur ervoor zorgen dat het toegankelijk is. De inspecteur moet alle nodige
ruimtes in het gebouw kunnen betreden. Dit wil zeggen dat in enkele gevallen het bestuur een
ladder, verlichting of andere middelen moet voorzien om de meting vlot te kunnen laten verlopen.
Het is dan ook wenselijk dat er vanuit de organisatie zelf op voorhand door het gebouw gegaan
wordt.
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5

Samenvattende conclusies

In volgend hoofdstuk worden de bevindingen vanuit het onderzoek samengevat in een gerichte
vraag-en-antwoordstructuur. De deelvragen van de scriptie vormen de basis voor de verschillende
kleinere bijvragen die opkwamen tijdens het uitvoeren van dit onderzoek.

5.1 Bemerkingen op de methodiek
5.1.1 Deelvraag 1
Is de NEN2767 volledig toepasbaar op gebouwen in België en welke moeilijkheden treden hierbij op?


Welke moeilijkheden zijn er met de methodiek van de NEN2767?

Een eerste probleem is de vervlakking van conditiescores waarbij bouwdelen met ernstige
gebreken, algemeen toch een goede score behalen. De oorzaak hiervan is dat een gebrek berekend
wordt op een te groot oppervlakte of dat het detailniveau van de meting te ruim is. Om dit te
voorkomen, kan een extra document gevraagd worden door het openbaar bestuur met daarin de
aanbevelingen van de inspecteur per gebrek. Verder is de risico-inschatting geen onderdeel van de
standaard conditiemeting, maar geeft het een beter beeld van de ernst of prioriteit van een gebrek
en wordt het bijgevolg dus best altijd bijgevoegd. Ten slotte moet het detailniveau op voorhand
grondig bestudeerd worden, opdeling per materialen blijkt hierbij een minimum te zijn.
Het tweede onderzocht probleem zijn de parameters omvang en intensiteit. Het opmeten van de
omvang wordt te weinig beschreven in de methodiek om altijd tot eenzelfde waarde te komen.
Hier gaat de inspecteur in enkele gevallen uit zijn ervaring en kennis de omgevingsklasse moeten
kiezen. Ook voor de intensiteit van een gebrek te bepalen, zijn er situaties waarbij de inspecteur
vanuit zijn buikgevoel moet bepalen in welk stadium het zich bevindt.
Ten slotte houdt een conditiemeting op basis van de NEN2767 geen rekening met energie, brand
en inzicht in regelgeving. Gebreken worden enkel bekeken als afwijkingen op de oorspronkelijke
staat van het bouwdeel en niet als tekortkomingen op de gevraagde standaard bij nieuwbouw. In
Nederland is de RgdBOEI-methodiek naar voor gekomen om deze problemen aan te pakken. In
België zijn de oplossingen momenteel meer praktisch: extra rapporten die worden toegevoegd met
de bevindingen van de inspecteur over deze thema’s. Wellicht gaat de BOEI-methodiek zijn intrede
in België kennen, de thema’s brand, energie en wetgeving gaan namelijk meer en meer aandacht
krijgen. De BOEI-methodiek is echter niet één-op-één te vertalen naar België omwille van verschil
in regel- en wetgeving van de thema’s. Bovendien brengt zo een extra methodiek met zich mee dat
inspecteurs een bijkomende opleiding gaan moeten volgen.


Is de NEN2767 een objectieve manier om de staat van een gebouw te meten?

Via het onderzoek werd duidelijk dat de norm een zeer gestructureerd kader geeft om tot een
conditiescore van een bouw- of installatiedeel te komen. Door een strikt stappenplan voor te
schrijven probeert de norm zo objectief mogelijk tot een score te komen van een element. Er werd
eerder aangehaald dat bij sommige van deze stappen, maar slechts in enkele gevallen, de
inspecteur zelf nog beslissingen moet nemen. Toch zal de uiteindelijke score bijna volledig objectief
zijn omdat er per parameter slechts enkele keuzemogelijkheden zijn. Bovendien is er een zekere
verantwoording waarom een bepaalde score toegekend wordt.
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Een bestuur moet er wel altijd rekening mee houden dat een volledige score van een gebouw sterk
afhangt van de grootte van het gebouw, omvang van de gebreken, … Zomaar gebouwen
vergelijken op basis van algemene conditiescores blijkt vaak niet zinvol.


Is de NEN2767 eenduidig vertaalbaar naar België?

Na de gesprekken met de vakmensen uit de praktijk en een grondig documentonderzoek, kan
geconcludeerd worden dat er slechts een beperkte minderheid aan termen een struikelblok
zouden kunnen zijn, maar dat de norm wel toepasbaar is in België en een volledige vertaling dus
niet noodzakelijk is.
Een inspecteur zal de typisch Nederlandse woorden of uitdrukkingen die niet gebruikt worden bij
ons redelijk goed leren kennen tijdens zijn opleiding en door zijn ervaring. Deze woorden kunnen
wel beter vermeden worden in de rapporten die dienen als communicatiemiddel naar het bestuur.
Verder is het verschil in bouwwijze tussen Nederland en België geen probleem voor het toepassen
van de methodiek. Deze steunt namelijk alleen op visuele inspecties en zal weinig hinder
ondervinden van het verschil in detaillering of bouwwijze.
5.1.2 Deelvraag 2
Welke invloed kan de inspecteur hebben op de uiteindelijke objectiviteit van de conditiemeting
volgens de NEN2767?


Welke invloed heeft de inspecteur tijdens het vaststellen van gebreken?

De eerste en belangrijkste stap van de conditiemeting is het vaststellen van gebreken. Via het
onderzoek werd duidelijk dat de technische vakkennis en ervaring van de inspecteur hier een heel
grote rol in spelen. Het is uiteraard nadelig voor een goed onderhoud als gebreken niet opgemerkt
worden. Het is echter niet vast te leggen in een methodiek en een openbaar bestuur moet dus
enigszins vertrouwen op de alertheid van de inspecteur.
Verder moet er in het achterhoofd gehouden worden dat het opsporen van gebreken volgens de
NEN2767 steeds visueel gebeurt. Voor bouwdelen, materialen etc. die geen gebreken vertonen,
voorziet de norm wel een berekening van de conditiescore op basis van de levensduur. Er zijn
echter nog elementen of bevestigingen die visueel niet te controleren zijn. De inspecteur zal dus
een grote verantwoordelijk dragen om in te schatten welke bouwdelen verder onderzoek vragen.


Welke invloed heeft de inspecteur bij het bepalen van conditiescores en risico-aspecten?

Kleine verschillen kunnen ontstaan tussen inspecteurs bij uitzonderlijke situaties waar vanuit het
buikgevoel een paramater bepaald moet worden. Deze invloed blijft echter beperkt op de totale
conditiescore door het strikte stappenplan van de NEN2767 en de strikte keuzemogelijkheden bij
de parameters. Verder is het belangrijk dat de inspecteur van alle gebreken, op het moment van
waarnemen, foto’s neemt. Deze kunnen dienen als bijkomende informatie en als verantwoording
waarom een bepaalde parameters is toegekend.
Voor het bepalen van de risico’s van een gebrek is er geen uitgeschreven stappenplan. De
inspecteur gaat zelf per risico-aspect de mate van effect bepalen. Omdat de risicobepaling enkele
belangrijke toepassingen kent in het vervolg van conditiemeting, ligt er opnieuw een grote
verantwoordelijkheid bij de inspecteur.

Conditiestaatmeting en planmatig onderhoud bij openbare besturen in België
Mon Wera
Pagina 68



Welke invloed heeft de inspecteur op het planmatig onderhoud van een gebouw?

De conditiemeting van gebouwen dient best als uitgangspunt om vervolgens het patrimonium
planmatig te kunnen onderhouden. Om dit te kunnen doen moet de inspecteur, vanuit de
gevonden gebreken en gemeten conditiescores, herstelmaatregelen voorzien en een
meerjarenplan opstellen. De NEN2767 zegt duidelijk dat dit niet meer tot de norm behoort. Er is
dan ook minder controle op de objectiviteit van de ingrepen die voorgesteld worden. Wederom ligt
een zekere verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk te handelen bij de inspecteur zelf.


Is er nood aan gecertificeerde inspecteurs?

Omwille van de vraag naar uniformiteit en objectiviteit tussen inspecteurs, is er nood aan een
certificatie. Op die manier kan de toepassing en kwaliteit van de norm beter gegarandeerd worden.
Bovendien geeft het een bestuur meer zekerheid dat herstelmaatregelen zo objectief mogelijk
voorgesteld worden en dat de inspecteur volledig objectief tracht te werken.

5.2 Hoe verder met conditiemeting
5.2.1 Deelvraag 3
Kunnen openbare besturen na verloop van tijd conditiemetingen zelf intern uitvoeren?
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat openbare besturen best beroep doen op een
externe firma voor de eerste conditiemeting en opmaak van het meerjarenplan van een gebouw.
De externe inspecteur heeft vaak meer ervaring en is op geen enkele manier gebonden aan het
gebouw, dit zorgt voor een meer open kijk. Hij zal dus objectiever gebreken opsporen en mogelijk
meer ervaren zijn in het opmaken van de rapporten en meerjarenplannen. Een interne inspecteur
daarentegen kent de werking van de organisatie en weet wat er wel of niet zelf uitgevoerd kan
worden bij de herstelmaatregelen.
Bij de opvolgmetingen kan er vertrokken worden van het eerste rapport en moet het
oorspronkelijke meerjarenplan enkel aangepast worden. Deze metingen zijn dus eenvoudiger en
mogelijk wel haalbaar voor openbare besturen, mits rekening te houden met enkele voorwaarden.
Bij het kiezen van een inspecteur moet het bestuur zoeken naar een persoon met een goede
achtergrond. De persoon dient een degelijke bouwkundige kennis te hebben om gebreken op te
sporen en correcte handelingen te bepalen. Verder zal hij een gepaste opleiding moeten volgen
voor zowel de methodiek als de software om het rapport op te maken. Vervolgens moet de
inspecteur worden gecontroleerd bij zijn eerste conditiemetingen. Het is ook niet slecht dat een
bestuur periodiek een supervisie doet om de kwaliteit en correct gebruik van de methodiek te
waarborgen. Ten slotte moet het bestuur rekening houden dat grondige inspecties en opmaken
van rapporten tijd vraagt. De inspecteur moet hier dan ook voldoende mogelijkheden toe krijgen.
5.2.2 Deelvraag 4
Hoe kunnen openbare besturen omgaan met de verschillende resultaten die uit een conditiemeting
komen?
Een logisch gevolg op het bepalen van conditiescores met de NEN2767, is het laten opmaken van
meerjarenplannen door de inspecteur. De onderhoudsnoden van het gebouw zijn door de
inspectie aan het licht gekomen en geschikte maatregelen worden uitgezet in het plan om de
bouwdelen terug naar de gewenste staat te brengen.
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Wat kan een openbaar bestuur doen als het nodige budget in een bepaald jaar van het
meerjarenplan niet beschikbaar is?

Meerjarenplannen vertrekken vaak vanuit een ongelimiteerd budget. Het gaat echter voorkomen
dat in een bepaald jaar minder budget beschikbaar is dan in het meerjarenplan gevraagd wordt. In
deze gevallen gaan de gebouwbeheerders van een bestuur activiteiten moeten verschuiven of
kostprijzen gaan optimaliseren. Om activiteiten te kunnen verschuiven, moeten een aantal zaken
bekeken worden.
Ten eerste kan men activiteiten met betrekking tot bouwdelen met een conditie 5 of 6 niet zomaar
verschuiven. Deze zijn vaak in zo een slechte staat dat ze meteen aangepakt moeten worden.
Vervolgens moet de risico-inschatting bekeken worden. Gebreken met ernstige gevolgen voor
veiligheid en gezondheid of andere aspecten waar het bestuur veel belang aan hecht, mogen
natuurlijk niet uitgesteld worden. Omgekeerd kunnen activiteiten met betrekking tot gebreken die
weinig risico’s hebben, vaak wel langer wachten. Het is dus aan te raden dat er steeds een risicoinschatting opgemaakt wordt. Ten derde moet men kijken naar de levensloop van het element. Een
ketel die al vele jaren uitstekend werkt, maar vervangen moet worden louter op basis van zijn
geschatte levensduur, kan waarschijnlijk nog wel wat langer zijn functie uitvoeren. Ten slotte moet
de gebouwbeheerder erop toezien dat er verstandig wordt geïnvesteerd en activiteiten of ingrepen
een logische volgorde hebben. Als men eerst schilderwerk binnen uitvoert en dan pas het lekkende
dak vervangt, was het werk binnen natuurlijk voor niets.
De kostprijzen in het meerjarenplan moeten steeds grondig bekeken worden. Deze steunen
meestal op de totaalkost van materiaal en arbeid van externen. Deze prijzen kunnen dan ook
zakken door werk uit te voeren met eigen personeel. Verder verdienen sommige investeringen of
ingrepen zichzelf terug zoals relighting, modernere verwarmingsketel, ... Gebouwbeheerders en
besturen moeten wel steeds rekening houden dat een meerjarenplan slechts een te verwachten
kostenverloop is en enkel planmatig onderhoud voorziet. Er gaat nog altijd een budget nodig zijn
om curatief onderhoud te doen op dingen die zich onverwacht voordoen. Er wordt gesproken over
een verhouding van 30% curatief en 70% preventief onderhoud.


Welke conclusies kan een openbaar bestuur trekken over het patrimonium op basis van de
NEN2767?

Door de totale kostprijs van een meerjarenonderhoudsplan te delen door het aantal jaar dat dit
plan beslaat, bekomt men een gemiddelde kostprijs per jaar. Als deze gemiddelde kost per jaar
gedeeld wordt door de bruto vloeroppervlakte van een gebouw, weet het bestuur de kost per m²
BVO per jaar voor haar gebouw. In het onderzoek kwamen enkele kengetallen naar voren om het
bestuur te doen nadenken over de toekomst van bepaalde gebouwen. Zo zal meer dan 60 €/m²
BVO een grens zijn om te twijfelen over afbraak en minder dan 20 €/m² BVO betekenen dat het
gebouw in uitstekende staat is.


Hoe kan een gebouwenbeheersysteem helpen bij het vervolg op de conditiemetingen?

Een goede toepassing van conditiestaatmeting en planmatig onderhoud kan enkel gebeuren als er
regelmatig mee gewerkt wordt. Een gebouwenbeheersysteem zorgt ervoor dat de rapporten niet
in een stoffige kast verdwijnen, maar werkelijk opgevolgd worden en ‘levend’ zijn. De meting wordt
uitgevoerd aan de hand van een module in het gebouwenbeheersysteem en de meerjarenplannen
worden opgemaakt in dezelfde omgeving. Dit zorgt voor een uniform rapport dat steeds kan
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worden bijgestuurd of aangepast. De beheerders kunnen dus gaan schuiven met activiteiten,
aanpassen van kostprijzen, … en zien hier meteen de gevolgen van. Bovendien zit in het systeem al
zeer veel informatie over het gebouw, contracten, plannen, vorig onderhoud, … Al deze informatie
draagt bij tot een meer georganiseerd beheer. Het systeem herinnert aan nodig onderhoud zodat
niets vergeten wordt en alles volgens de juiste planning plaatsvindt.
Verder voorzien meeste gebouwenbeheersystemen een module voor curatief of reactief
onderhoud. Gebruikers van gebouwen kunnen via hun eigen computer in het systeem gebreken
melden. Lampen die stuk zijn gegaan, ketels die uitvallen en andere onvoorziene gebreken worden
meteen gemeld bij de beheerders. Deze zien snel waar en wat voor gebrek zich voordoet en of dit
eventueel al in het meerjarenplan opgenomen is.

5.3 Wat voor conditiemeting
5.3.1 Deelvraag 5
Welke voorwaarden zijn er voor een openbaar bestuur om te starten met conditiemeting en
planmatig onderhoud?


Welke gegevens van een gebouw heeft een inspecteur nodig?

Om een conditiemeting te doen, moet de inspecteur uiteraard weten om welk gebouw het gaat,
wat het bouwjaar is en waar het gelegen is. Verder moet het bestuur weten wie de eigenaar is en
voor wat het gebruikt wordt, werkruimte, opslag of eventueel leegstaand. Recente as-built plannen
helpen bij het identificeren van materialen en berekenen van vloeroppervlaktes. Om de meting nog
vlotter te laten verlopen, zijn er nog enkele bijkomende gegevens mogelijk zoals klachten van
gebruikers, onderhoudscontracten etc. Uiteraard moet het bestuur erop toezien dat het gebouw
toegankelijk is en alle te inspecteren ruimtes kunnen betreed worden door de inspecteur.
Verder moeten inventarisatielijsten opgemaakt worden. Dit zijn lijsten met alle bouwdelen en hun
hoeveelheden afhankelijk van het gekozen detailniveau. Hierdoor moet de inspecteur tijdens de
conditiemeting geen totale omvangen van bouwdelen gaan berekenen en kan hij sneller het
procentuele aandeel van een gebrek bepalen. Als besturen geen mogelijkheid hebben om deze
hoeveelheden te berekenen op voorhand kan het door de inspecteur ter plaatse gedaan worden,
dit zal uiteraard veel meer tijd en middelen vragen. Eventueel kunnen gespecialiseerde bedrijven
geactualiseerde as-built plannen opmaken en hoeveelheden uittellen, dit vraagt uiteraard ook het
nodige budget.


Welke meerwaarde biedt een gebouwenbeheersysteem op voorhand?

Een gebouwenbeheersysteem verzamelt alle mogelijke gegevens per gebouw en houdt deze
vervolgens gestructureerd bij. Het bestuur moet eenmalig een inventarisatie doen van het
patrimonium in het systeem. Vervolgens kan altijd alle nodige informatie per gebouw met enkele
muisklikken opgevraagd worden. Indien het bestuur een meer uitgebreid
gebouwenbeheersysteem aanschaft, kan de inspecteur eenvoudig aanduiden welke bouwdelen hij
wil gaan inspecteren. Vervolgens worden de inventarisatielijsten automatisch opgemaakt en de
hoeveelheden uitgerekend.
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Welke keuzes moet een openbaar bestuur op voorhand nog maken?

Het bestuur moet keuzes maken welke gebouwen ze gaan laten meten en hoe gedetailleerd. Men
mag de NEN2767 en de conditiescores niet gebruiken als enige factor om te kiezen of een gebouw
behouden, verkocht op afgebroken wordt. Er kan beter geen geld gegeven worden aan een meting
van een gebouw als dit toch afgebroken wordt. Openbare besturen kunnen bovendien quick-scans
en tevredenheidsenquêtes houden van hun gebouwen. Dit wil zeggen dat er een korte
conditiemeting gedaan wordt, waarbij een inspecteur de algemene staat van het gebouw bepaalt.
Vervolgens worden de gebruikers van de gebouwen ondervraagd naar hun tevredenheid van het
gebouw. Door de resultaten van deze twee zaken uit te zetten in een matrix kunnen de gebouwen
bepaald worden die het meest nood hebben aan onderhoud.
Enkel als er geen eenduidig besluit kan gevormd worden, kan een conditiemeting doorslag geven.
Hier dient wel bij vermeld te worden dat vooral de totale kostprijs van onderhoudsingrepen ten
opzichte van de oppervlakte van het gebouw de doorslag geeft. De conditiescores op zich geven
namelijk slechts een beeld, maar dit kan sterk verschillen.
Leegstaande gebouwen die in beheer blijven, moeten minstens een waardebehoudend onderhoud
krijgen. Dit wil zeggen wind- en waterdicht houden van het gebouw en een minimum aan
verwarming voorzien. Zo blijft het in een redelijke conditie zonder te sterk te degraderen. De
conditiemeting kan dan eventueel alleen gedaan worden op deze niveaus.
Tenslotte moet een bestuur een minimum conditieniveau per bouwdeel en een maximum prioriteit
per risico-aspect vastleggen. Een algemene conditiescore zegt te weinig over wat nu verwacht
wordt. Ook een algemene maximum prioriteit voor alle risico-aspecten is te algemeen en laat
teveel ruimte voor ernstige gebreken en ongewenste situaties.
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6

Oplossing

Dit onderzoek kwam tot stand vanuit de praktijksituatie in Heist-op-den-Berg. De gemeente heeft
reeds een 80-tal gebouwen in beheer, hier komen na het inkantelen van het OCMW er nog eens
een 30-tal bij. Om dit behoorlijk patrimonium efficiënt te beheren en de algemene staat te kennen,
wil de gemeente conditiemetingen uitvoeren op basis van de NEN2767. Verder willen ze planmatig
onderhoud invoeren en dit combineren met hun gebouwenbeheersysteem.
Hoe is de NEN2767 over conditiestaatmeting van gebouwen nuttig in te passen in een volledig
gebouwenbeheersysteem van een openbaar bestuur in België?
Om de NEN2767 over conditiemeting nuttig te gebruiken, moet een openbaar bestuur eerst een
grondige inventarisatie van het patrimonium doorlopen. Verzamelen van al de nodige gegevens
van gebouwen kan in combinatie met een gebouwenbeheersysteem veel sneller, eenvoudiger en
overzichtelijker.
Na de inventarisatie moet het bestuur bepalen welke gebouwen ze willen meten met de norm en
tot op welk niveau. Hierbij kan het uitvoeren van quick-scans en tevredenheidsenquêtes een hulp
zijn voor het prioriteren van gebouwen die het meest nood hebben aan onderhoud. Vervolgens
moeten van de te meten gebouwen de bijhorende inventarisatielijsten opgemaakt worden. Deze
stap kan mogelijks met een gebouwenbeheersysteem gedaan worden. Verder moet het minimum
gewenste conditieniveau bepaald worden, dit minstens in functie van het behoud van waarde. Ten
slotte moeten de maximum prioriteiten van de risico-aspecten vastgelegd worden. Als het bestuur
bovendien tekortkomingen op vlak van brand, energie en voldoen aan wet- & regelgeving naar
voor wil halen, moet het dit op voorhand bepalen.
Hierna start de inspecteur met het vaststellen van gebreken, bepalen van conditiescores,
inschatten van risico’s van gebreken, voorstellen van herstelmaatregelen en opmaken van een
meerjarenonderhoudsplanning. De norm is slechts een objectieve basis om de conditiescores van
bouwdelen te berekenen, waaruit andere stappen in het volledige proces volgen. Het bestuur
moet dan ook weten dat de NEN2767-norm alleen niet voldoende is om beslissingen te nemen
over houden, verkopen of afbreken van gebouwen. Het totale rapport met meerjarenplan kan
hierover wel indicaties geven, maar dient verder afgewogen te worden tegen marktwaarde,
exploitatiekosten, strategische locatie etc.
Na de inspectie wordt er meestal aan de hand van gebreken en conditiescores een
meerjarenonderhoudsplanning opgesteld. Om deze rapporten op te maken en vervolgens gericht
op te volgen, biedt een gebouwenbeheersysteem veel hulp. De beheerders hebben namelijk per
gebouw een document waar ze activiteiten kunnen verschuiven, kostprijzen kunnen aanpassen en
meteen zicht hebben op de gevolgen hiervan. De risicoanalyse van het rapport helpt bij het
verschuiven van activiteiten en stellen van prioriteiten. Het vestigt tevens de aandacht van het
bestuur op welke punten het moet investeren in een gebouw.
Om onderhoudsactiviteiten te controleren en nieuwe gebreken op te sporen, dient elk gebouw
best driejaarlijks opnieuw geïnspecteerd worden. Uit het onderzoek blijkt dat besturen deze
inspectie, mits rekening te houden met enkele zaken, mogelijks zelf intern kunnen uitvoeren.
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De NEN2767 is nuttig te gebruiken in België en een gebouwenbeheersysteem biedt hierbij een
duidelijke meerwaarde. Bovendien is de conditiemeting en het planmatig onderhoud, naast het
kennen van de marktwaarde van panden en beheren van facilitaire kosten, één van de drie zaken
bij het goed en strategisch beheren van een patrimonium.
Deze bachelorproef is slechts een begin voor de volledige toepassing van conditiestaatmeting en
planmatig onderhoud in België. Mogelijke vragen en thema’s voor een verder onderzoek zijn dan
ook tijdens het opmaken van deze eindverhaling naar boven gekomen:


Welke aanpassingen moet de RgdBOEI-methodiek ondergaan om gebouwen in België
objectief te kunnen meten op vlak van brand, onderhoud, energie en inzicht in wet- en
regelgeving?



Wat zijn de verantwoordelijkheden van een inspecteur als er ongevallen gebeuren in een
gebouw na een conditiemeting, door een wel of niet opgemerkt gebrek aan een
bouwdeel?



Op basis van welke factoren of competenties kunnen inspecteurs gecertificeerd worden?



Is het mogelijk om de NEN2767 nuttig te gebruiken in onderhoudscontracten door middel
van bijkomende afspraken?

Conditiestaatmeting en planmatig onderhoud bij openbare besturen in België
Mon Wera
Pagina 74

Bibliografie
[1] A. Van Wagenberg, J. Duchamps en G. Vanhoorde, Patrimoniumbeheer en facility
management van lokale besturen, Brugge: Vanden Broele, 2012.
[2] K. De Grande, E. De Vries, M. Parys, C. Ruys, K. Vancampenhout, A. Van Wagenberg en S.
Zaougui, Gids voor startende leidinggevenden in lokale besturen, Brugge: Vanden Broele,
2014.
[3] S. Van Melkebeke, „Beleids- en BeheerCyclus in Vlaamse gemeentes,” 2013. [Online].
Available: http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/062/101/RUG01002062101_2013_0001_AC.pdf. [Geopend 3 Maart 2015].
[4] NEN, NEN2767-1+C1: conditiemeting - Deel 1: Methodiek, Delft: Nederlands Normalisatieinstituut, 2013.
[5] Centrum Duurzaam Gebouwbeheer, „Dossier conditiemeting van gebouwen en installaties
volgens NEN 2767,” [Online]. Available:
http://www.gebouwbeheerder.be/dossiers/gebouwschil/conditiemeting_nen_2767/.
[Geopend 8 April 2015].
[6] NEN, NEN 2767-2:2008 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 2: Gebrekenlijst,
Delft: Nederlands Normalisatie-instituut, 2008.
[7] Plandatis BV, „Inspecties van installaties,” 2013. [Online]. Available: http://www.nen2767.nl/nen2767_methodiek.html. [Geopend 5 Maart 2015].
[8] 2inspect, „NEN 2767 Conditiemeting in vogelvlucht,” [Online]. Available:
http://www.2inspect.nl/infrastructuur-inspectie-nen2767.asp. [Geopend 5 Maart 2015].
[9] J. Smit, „NEN2767 Conditiemeting en Risicosturing,” [Online]. Available:
http://www.zichtlijnen.nl/media/vpt%20activiteiten/2013-02%20gebouwbeheer/johan_smit__conditiemeting_en_risicosturing.pdf. [Geopend 16 Maart 2015].
[10] Plandatis, „Meerjarenonderhoudsplan,” [Online]. Available:
http://www.planmatigonderhoud.nl/pdf/meerjarenonderhoudsplan.pdf. [Geopend 23 Maart
2015].
[11] P. Kwanten, „BOA: beheer van onderhoud door audits,” [Online]. Available:
http://www.cedubo.be/media/docs/pdf/beschrijving_BOA%20.pdf. [Geopend 19 april 2015].
[12] C. Van den Akker, „Workshop scriptie thema 5: onderzoeksmethode,” [Online]. Available:
http://www.slideshare.net/pimschaaf/onderzoeksmethode-thema-5-scriptieworkshop.
[Geopend 10 Maart 2015].
[13] Rijksgebouwendienst, Handboek RgdBOEI-inspecties: deel 1 algemeen, Rijksgebouwendienst,
2009.

Conditiestaatmeting en planmatig onderhoud bij openbare besturen in België
Mon Wera
Pagina 75

[14] Nederlandse Bond voor Timmerfabrikanten, „Gevelelementen op de bouw: hoe te stellen en
in te metselen,” [Online]. Available: http://www.westerveldnederlof.nl/images/stories/downloads/stellen_gevelelementen.pdf. [Geopend 25 April 2015].
[15] Het Inspectiehuis, „NEN 2580 BVO,” [Online]. Available: https://www.hetinspectiehuis.nl/nen2580-bvo. [Geopend 13 Mei 2015].
[16] G. Potoms, „Vastgoedforum 2014: oppervlaktemeting NBN EN 15221-6,” 13 Februari 2014.
[Online]. Available: http://www.bestuurszaken.be/sites/default/files/documenten/vastgoedfm/projecten/vastgoedforum_oppervlaktebepaling_W3.pdf. [Geopend 2015 05 12].
[17] M. Hermans en H. van Egmond, „Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering,”
28 Juli 1998. [Online]. Available:
http://www.geregeld.eu/afbeeldingen/Conditiemeting%20van%20gebouwen.pdf. [Geopend 4
Mei 2015].
[18] 3Esolutions, „Casestudy 3D scanning: Aanvraag bouwvergunning watermolen,” [Online].
Available: http://www.3esolutions.be/recente-projecten-3d-scanning/casestudybouwvergunning-restauratie-watermolen. [Geopend 6 Mei 2015].
[19] M. Heijmans, „Conditiestaatmetingen als onderdeel verantwoord exploitatiemanagement,” 1
april 2015. [Online]. Available: presentatie tijdens vergadering strategisch comité centrum
duurzaam gebouwbeheer. [Geopend 12 mei 2015].

Conditiestaatmeting en planmatig onderhoud bij openbare besturen in België
Mon Wera
Pagina 76

