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Over dit controleplan… 

 

Een project waar prefab betonelementen worden toegepast, kent een lange voorbereiding. In veel 

gevallen is er voor het casco een separate tekeningenstroom nodig, apart van de procedure van 

de werkplattegronden en detaillering van de architect. De constructeur start zijn werk op basis 

van de bestektekeningen en legt daarmee de basis vast voor de architect. De reden hiervoor is 

dat de aanvoer van de eerste prefab elementen vrij snel na het gereed komen van de fundering en 

de begane grondvloer volgt. Dit, terwijl de totaal benodigde tijd van een geheel proces soms wel 

3 tot 4 maanden in beslag kan nemen. Men ziet dit vaak terug in de wijze waarop de 

bouwpartners zijn omgegaan met de opdrachtverleningen. Niet zelden wordt voor het casco, 

vooruitlopend op een totaalopdracht, een aparte overeenkomst opgesteld. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING - Het overzicht geeft een logische volgorde weer van het proces. Ieder project is echter uniek. De 

bouwbegeleider kan het hier aangegeven proces als richting hanteren en hiervan afwijken. Wat bijvoorbeeld te doen 

als er nog geen installateurs in beeld zijn. In dat geval moet een adviseur van de technische installaties de 

sparingen vaststellen en op de tekeningen aangeven. Het kan voorkomen dat er nog geen bouwvergunning is 

afgegeven. In dat geval zal de architect separaat moeten aangeven waar de brandcompartimentering wordt gelegd. 

Uiteraard op basis van het Bouwbesluit. Het kan soms noodzakelijk zijn dat de bestekstekst voor dit onderdeel 

separaat wordt opgesteld door de constructeur. Immers, consistentiegebieden en milieuklassen moeten bij de 

opdracht van het casco bekend zijn, net als betonkwaliteiten en afwerkingsniveaus. 

1. Detaillering kozijnen: wanneer er prefab elementen worden toegepast in de gevel, dan is een 

principedetaillering nodig van de kozijnen. Ook de afmetingen en de plaats van de kozijnen moet in deze fase 

worden bepaald. 

2. In te storten voorzieningen: de adviseur van de technische installaties moet in dit stadium aangeven waar en 

hoeveel in te storten voorzieningen moeten worden meegenomen. Het gaat hier niet om een enkele leiding 

maar wel bijvoorbeeld om loze leidingen ten behoeve van elektrische zonwering of wandcontactdozen. 

3. V&G plan ontwerpfase: aandachtspunt is het V&G-plan ontwerpfase. De leverancier van de prefab onderdelen 

moet vooraf inzicht hebben in de risico's en te nemen maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid. 

 

II. Financiën 

INLEIDING - Indien het casco separaat wordt uitbesteed, dan moet dit een afgerond proces zijn. Alles wat te maken 

heeft met het casco moet bij de opdracht zijn inbegrepen. De bouwbegeleider moet bij het controleren van het 

daarop volgende werkbestek van de afbouw alert zijn op het vermijden van lacunes. Het casco moet in dit geval ook 

financieel worden afgerond met het opstellen van een eindafrekening. Meer- en minderwerk moet zijn afgerond. 
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III. Regelgeving 

INLEIDING - Het casco is de basis van een gebouw. Het casco bepaalt mede de levensduur van een gebouw en is 

daarom aan veel regels gebonden. De constructeur is verantwoordelijk voor dit casco, zowel het ontwerp als de 

berekeningen en de controle van de uitvoering. De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering. De 

bouwbegeleider kan wel taken overnemen van de constructeur, maar nooit de verantwoordelijkheid. Hij zal met de 

constructeur overleggen hoe met deze taken moet worden omgegaan. 

1. Regelgeving: niet alleen de brandcompartimenten moeten in het ontwerpen van het gebouw worden geregeld, 

ook het vaststellen van de hoofddraagconstructie moet helder worden geformuleerd. Hieraan worden eisen 

gesteld in de regelgeving, met name de TGB. 

2. Tekeningen en berekeningen: de noodzakelijke tekeningen en berekeningen moeten niet alleen zijn ingediend 

bij Bouw- en Woningtoezicht, maar moeten voor de start van de uitvoering door deze dienst gestempeld op het 

werk aanwezig zijn. Indien dit in verband met de voortgang problemen gaat geven, dan kan de constructeur 

nadere afspraken maken met de inspecteur. De bouwbegeleider zal voor alle belangrijke onderdelen de status 

nagaan en de voortgang bewaken. 

3. Inspecteur: de keuring door de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht verschilt van plaats tot plaats en zelfs 

binnen één plaats van inspecteur tot inspecteur. Dit is een eigen verantwoordelijkheid van de gemeentelijke 

dienst en staat los van de verantwoordelijkheden van de bouwbegeleider. Deze heeft als taak om erop toe te 

zien dat de inspectie vooraf op de hoogte wordt gesteld van alle belangrijke elementen van het project. De 

levering en plaatsing van het casco, alsmede de verankeringen, zijn zaken die in aanmerking komen voor een 

keuring door de inspecteur. De inspecteur moet zelfs op de hoogte worden gesteld van de fabricage van de 

elementen, zodat hij in staat is een controlebezoek af te leggen aan de fabriek. 

4. Attesten en certificaten: van alle toegepaste materialen zal de aannemer attesten en certificaten beschikbaar 

stellen aan de bouwbegeleider.  

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING - De bouwbegeleider heeft in deze fase een belangrijke taak. De aannemer coördineert het hele proces 

rondom het casco, de bouwbegeleider behoudt het overzicht in relatie tot de werkzaamheden van de architect en 

constructeur. Het verstrekken van opdrachten, soms vooruitlopend op definitieve opdrachten, moet duidelijk zijn en 

kan in een organogram overzichtelijk worden weergegeven. Partijen die bij dit proces betrokken kunnen zijn, zijn 

naast de opdrachtgever: architect, constructeur, aannemer, de leverancier van de elementen, de adviseur van de 

technische installaties en/of de installateurs. Ook een bouwfysisch adviseur kan noodzakelijk zijn in dit stadium, 

denk aan het voorkomen van koudebruggen of contactgeluidisolatie. Partijen moeten zich realiseren dat het casco, 

wanneer dat eenmaal definitief is vastgesteld, de basis vormt van het daaropvolgende proces, bijvoorbeeld de 

werkplattegronden en detaillering van de architect. 

1. Tekeningenroulatieschema: van belang is om in een vroegtijdig stadium de tekeningenstroom te regelen. Ook 

hier zal een tekeningenroulatieschema (TRS) moeten worden opgesteld en bewaakt. In dit TRS wordt vastgelegd 

wie uittekent, wie controleert en wie tekeningen definitief vaststelt. Ook wordt hierin vastgelegd hoeveel tijd 

beschikbaar is voor het controleren van tekeningen en hoe wordt omgegaan met het commentaar op de 

concepttekeningen. 

2. Planning: voor het uitwerken van het casco kan het wenselijk zijn een planning op te stellen die een relatie heeft 

met de startdatum van het project en de gewenste 1e levering van casco-onderdelen. Partijen weten vooraf 

welke tijd beschikbaar is voor hun werkzaamheden. De bouwbegeleider bewaakt deze planning. Hieraan 

gerelateerd kan een vergaderschema worden opgesteld. 

3. Bouwbesluit: voorzover nog niet is vastgesteld, moeten de brandcompartimenten nu worden vastgelegd. Het 

Bouwbesluit moet hiervoor het uitgangspunt zijn, maar ook de standaard boekwerken als "een brandveilig 

gebouw ontwerpen" en "een brandveilig gebouw installeren" kunnen voor zowel de architect als de adviseur van 
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de installaties belangrijk zijn. Laatst genoemde boekwerken worden door de brandweer gehanteerd om plannen 

te toetsen. Overleg met Bouw- en Woningtoezicht, en indien aanwezig de afdeling preventie van de Brandweer, 

is een belangrijk onderdeel bij het bepalen van de compartimenten. 

4. Technische installaties: de uitgangspunten van de technische installaties dienen bekend te zijn. Met name 

leidingschachten, sparingen en beschikbare ruimte tussen onderzijde vloer en verlaagd plafond dienen geënt te 

zijn op de toe te passen installaties. De adviseur van de technische installaties dient deze gegevens aan te 

dragen. 

5. Bouwkundig bestek: indien het bouwkundige bestek nog niet gereed en beschikbaar is, dan moet er voor dit 

proces ofwel een separaat bestek worden geschreven of de uitgangspunten moeten op andere wijzen worden 

vastgelegd. Uiteindelijk moet dit geschreven stuk onderdeel worden van een totaal bestek. 

6. Opdragen casco: nadat tekeningen, berekeningen, planning en een beschrijving van het casco definitief zijn, 

kan het casco worden opgedragen. Selectie, aanbesteding en opdrachtverlening zullen hier niet verder worden 

uitgewerkt. 

7. Aanbrengen casco: de aannemer moet het aanbrengen van het casco goed organiseren. Het verdient 

aanbeveling dat hij hiertoe een werkplan opstelt. Zaken als kraanopstelling, beschikbaar bouwterrein, elektra en 

water, schaftruimte, opslag, gedetailleerde werkplanning, werkvolgorde, ondersteuningsconstructies, stabiliteit 

tijdens het stellen, maatregelen bij extreme weersomstandigheden, kortom alle uitvoeringszaken kunnen in dit 

plan worden doorgesproken en vastgelegd. De inspanning om dit plan op te stellen verdient zich per definitie 

terug in een gestroomlijnde uitvoering waar partijen niet voor verrassingen (stagnatie) komen te staan. 

8. V&G-plan uitvoeringsfase: voortbordurend op het V&G 

plan ontwerpfase, moet de aannemer, of de leverancier 

van het casco, een V&G-plan uitvoeringfase opstellen. 

Veiligheidsvoorzieningen zijn met name bij het 

aanbrengen van het casco van groot belang. De 

opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de veiligheid 

en gezondheid op zijn project en geeft, door het 

bijhouden van een V&G-dossier, invulling aan deze 

verantwoordelijkheid. 

9. Zichtwerk: alle onderdelen die in het zicht zullen 

komen, zijn voor de opdrachtgever van belang. Bij 

elementen die aan de buitengevel komen, zal de kleur 

en de structuur moeten worden vastgesteld. Mogelijk 

zullen proefstukken moeten worden vervaardigd. Ook 

zaken als conditionering en antigraffiti moeten worden 

vastgesteld. Details als facetkanten zullen eveneens 

moeten worden vastgesteld. 

10. Uitvoering casco: de uitvoering van het aanbrengen van het casco kenmerkt zich in het hoge tempo. Soms 

wordt per week een complete verdieping gerealiseerd. Alle partijen hebben belang bij een ononderbroken 

uitvoering. De instructie en de begeleiding van de aannemer naar zijn onderaannemer of eigen personeel 

moeten optimaal zijn. De constructeur en de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht moeten nauw worden 

betrokken in dit proces. 

11. Maattoleranties: vooraf zijn de maattoleranties vastgelegd in het bestek of de werkomschrijving. De wijze van 

maatvoering en de controle achteraf zal door de bouwbegeleider moeten worden geregeld.  

12. Separaat casco: indien het casco separaat is opgedragen, dan moet dit separaat worden opgeleverd. Als de 

aannemer van het casco aansluitend het volledige project gaat afbouwen, dan kan worden volstaan met het 

doen van een opname ten behoeve van het Procesverbaal van Oplevering dat wordt opgesteld bij de oplevering 

van het totale project. Als de aannemer van het casco verder geen activiteiten meer verricht op het project, dan 

moet er een aparte oplevering plaatsvinden inclusief alle zaken die daarop betrekking hebben. Wij noemen 

bijvoorbeeld: revisietekeningen, garantieverklaring, eindafrekening, Procesverbaal van Oplevering inclusief 

Staten van Bemerkingen. 
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13. Acceptatie: indien een 2e aannemer is betrokken bij de verdere afbouw, dan moet deze het werk accepteren in 

de toestand zoals het zich bevindt bij oplevering. Eventuele discussies over sparingen die te klein of te groot 

zijn, moeten door deze acceptatie zijn afgebakend. 

 

 

V. Indicatieplanning 

Het bijgevoegde planningsformulier is als voorbeeld ingevuld. Het geeft een indruk hoe het proces in tijd kan 

verlopen. De bouwbegeleider zal voor zichzelf vooraf een inschatting moeten maken of het beeld voor zijn project 

overeenkomt met het voorbeeld. Zo niet, dan kan hij de planning aanpassen.  

Uit dit voorbeeld blijkt dat ca. 16 weken voorbereidingstijd nodig is voordat met het metselwerk kan worden 

aangevangen. 

 

Nr. Activiteit (in aantal weken) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Werkplattegronden constructeur                    

2. Werktekeningen installaties                    

3. Opgave en coördinatie sparingen                    

4. Wapeningstekeningen constructeur                    

5. Productietekeningen leverancier                    

6. Productie prefab                    

7. 1e Levering op de bouw                    

8. Start bouwwerk bijvoorbeeld fundering                    
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Bezoek aan fabriek 

2. Ruwe zijde 

3. Maattolerantie 

4. Verbindingen 

 

 

  

 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING - Het stellen van een casco gebouw gaat in rap tempo en is bij uitstek werk voor specialisten. Toch 

moeten ook hier weer zaken vooraf worden doorgesproken en vastgelegd. Het aangieten van gains, het plaatsen 

van tijdelijke onderstempeling, het verrichten van laswerkzaamheden, dit alles gebeurt in weer en wind en moet op 

een verantwoorde wijze plaatsvinden. 

1. Bezoek aan fabriek: een deel van de controlewerkzaamheden wordt verplaatst naar de fabriek waar de 

elementen worden geproduceerd. Het keuren van de mal, het keuren van de wapening en het volledig nameten 

van het eerste gestorte element zijn zaken die moeten worden gedaan. Deskundigen beweren dat de fabriek dit 

toch al moet doen uit hoofde van het werken onder ISO-norm, echter, de praktijk is anders. De elementen die 

voor het specifieke project worden geproduceerd, krijgen de speciale aandacht van de bouwbegeleider. Bij ieder 

project blijkt dit winst op te leveren. Gebreken komen bij de eerste elementen aan het licht en kunnen in dat 

stadium nog worden gecorrigeerd.  

2.  Ruwe zijde: prefabelementen worden meestal horizontaal gefabriceerd. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een 

wandelement één gladde zijde heeft en één ruwe zijde. Bij gevelelementen kan deze ruwe zijde in de 

spouwzijde worden geplaatst, maar bij toepassing binnen, bijvoorbeeld een trappenhuis, moet er meestal één 

zijde nader worden afgewerkt.  

3. Maattolerantie: met name het doorstapelen van elementen, bijvoorbeeld in trappenhuizen, is kritisch in de 

maatvoering. Als elementen ten opzichte van elkaar verspringen, dan geeft dit extra werk om te herstellen. 

Daarnaast moeten heldere afspraken worden gemaakt over de overige toleranties. In veel gevallen komen de 

elementen in het zicht, bijvoorbeeld als binnenkant van de buitengevel en is een ruime tolerantie visueel erg 

storend. 

4. Verbindingen: verbindingen tussen de elementen onderling en vloeren worden gelast dan wel aangegoten met 

een gietmortel dan wel vrij opgelegd door middel van glijdfolies. De laswerkzaamheden moeten door de 

constructeur periodiek worden gekeurd. Bij het aangieten van gains is het van belang om te weten of een 

element in z'n geheel moet dragen op de gietmortel of dat plaatselijke ondersteuning voldoende is. 
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C | Inspectielijst  

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

A. Administratief    

1. Separate opdracht voor het casco    

2. Werkzaamheden architect, constructeur en adviseur goed 

omschreven 

   

3. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld    

4. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld    

5. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

6. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter 

controle 

   

7. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

ingediend ter controle 

   

8. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist    

9. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

10. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

11. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering    

12. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

13. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

B. Voorbereiding    

14. Installatievoorzieningen geregeld en materialen aangeleverd    

15. In te storten overige voorzieningen (spouwankers, leuninghouders 

enz.) 

   

16. Schone zijde en stortzijde afgesproken    

17. Vellingkanten besproken    

18. Mal(len) gekeurd    

19. Bouw- en Woningtoezicht geïnformeerd en wapening gekeurd    

20. Is er een werkplan ingediend ter controle    

21. Is het werkplan goedgekeurd    

22. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

23. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

24. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

25. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

26. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

27. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle    

28. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

29. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig    

30. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

31. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk    

32. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

C. Uitvoering    

33. Keuring elementen op de fabriek    

34. Controle maatvoering in het werk    

35. Keuring elementen bij aanvoer op het werk    

36. Controle maattoleranties na het stellen    

37. Keuring materialen ondersabeling /aangieten    

D. Nacontrole    

38. Betonreparaties bij zichtwerk door betonfabriek    

39. Eindcontrole en rapportage door constructeur    

40. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

41. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerkt    

 

 Eventuele opmerkingen: 
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Vervolg opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


