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Wieuwe 1\!EI\3 2S99 biedt meer inzicht in iewenscyclyskosten 

Kleine aanpassing met groot 
effect 

De aanpass ing van NEN 2 6 9 9 lijl<t pos i 

t ief te w o r d e n o n t v a n g e n . Er is dan ool< 

breed over leg over gevoerd en de aan

pass ingen zijn besche iden maar e f fec 

tief. Vooral opd rach tgeve rs zijn ermee 

gebaat , o m d a t kos ten en kwa l i te i t beter 

zijn af te w e g e n . 

Dirk Dubbeling 

Op 1 december sloot de commentaar ronde voor de n ieuwe versie 

van NEN 2699 ' Investerings- en exploi tat iekosten van onroerende 

zaken - Begr ipsomschr i jv ingen en indel ing ' . De belangri jkste wi jz i 

g ing betreft een aanpassing van de cluster ing van gebouwinsta l la

t ies en enkele verschuiv ingen van diverse deel instal lat ies. De 

n ieuwe cluster ing zal hierdoor beter aanslui ten op de instal lat ie

branche en voor deze branche ook beter herkenbaar zi jn.Tevens zul

len de kostenposten die nodig zijn voor de berekening van de 

levenscycluskosten, beter zijn te berekenen omda t de posten beter 

zijn verdeeld en de demarcat ie herkenbaarder en eendu id iger is ge

maakt. 

Na de toel icht ing van de voorzit ter van de NEN-commiss ie 'Kosten-

classif icatie van onroerende zaken 'T im de Jonge (zie Bouwmark t 8), 

geeft ook insta l lat iedeskundige Bernd Kastenberg zijn v is ie op de 

NEN-aanpassing. Karstenberg heeft de no rm op e igen ini t iat ief al 

aangepast, onder meer op basis van zijn opgedane kennis met het 

door hem en collega Roland Halle ontwikke lde rekenprogramma 

voor levenscycluskosten van gebouwen LCCvision, dat al bi jna 

twee jaar op de komende wi jz ig ingen vooru i t l oop t . 

Berekeningssystemen achterliaald 
"We hebben dat p rog ramma gemaakt naar aanle id ing van vragen 

uit de markt',' l icht Karstenberg zijn p rog ramma toe als aan loop op 

zijn verdu ide l i j k ing van de normwi j z ig ing . "Wat in de prakt i jk 

speelde, is nu ook in de NEN terecht gekomen, wan t de herziene 

no rm werk t van grof naar f i jn en is over de gehele levensduur van 

het vastgoed beter te gebru iken. Dat betekent dat bouwpro jec ten in 

een vroege fase worden aanbesteed en dat daarnaast de contracten 

een steeds langere per iode omvat ten en niet meer de on twerp fase , 

realisatiefase of onderhoudsfase afzonderl i jk. Projecten worden dan 

van on twerp to t en met realisatie ui tbesteed, gekoppeld aan nog 

eens dert ig jaar explo i tat ie. IDat is b i jvoorbee ld bij UAV-GC- en PPS-

projecten het geval . Er w o r d t veel techniek voorgeschreven o m het 

Bernd Karstenberg: "De aangepaste NEN zal echt een verbetering zijn" 



energieverbruik omlaag te brengen, maar onderhoud en vervan

g ing van installaties kost óók geld en dat wo rd t weieens vergeten. 

Een lage EPC wi l nog niet zeggen dat een gebouw energiezuinig is 

en Frisse scholen hebben niet automat isch de juiste instal lat ies. 

Betere herkenbaarheid 
Op kosten van onderhoud en vervang ing zijn de t radi t ionele bere-

keningssystemat ieken niet inger icht, maar je w i l t van grof naar f i jn 

kunnen rekenen en over de gehele levensduur de impact van ont

werpvar ianten bepalen. Welke invloed heeft b i jvoorbeeld een ho

gere Rc-waarde of meer glas op invester ingskosten, maar ook op 

onderhouds- en energiekosten? Kwali tei t en kosten worden dus ge

koppeld en daarmee behalen onze klanten veel t i j dw ins t en kwal i 

tei tsverbeter ing." 

Aangepaste NEN 2699 bevat 

betere van clustering 

gebouwinstallaties 
De huidige indel ing van NEN2699 faci l i teerde door zijn opbouw vol 

gens Karstenberg het instal lat ietechnisch deel niet vo ldoende meer 

en demarcat ies tussen de verschi l lende instal lat ies waren niet een

duid ig. "fVlaar je w i l t ook niet dat de no rm helemaal wo rd t omge

goo id , omdat deze dan voor de bouwko lom niet meer herkenbaar 

zou zi jn. Bovendien zou het een kostbare zaak worden om wi jz ig in

gen door te voeren in ieders systemen. Door met een grote groep 

adviseurs, bouwers en gebouweigenaren die gebouwen exploi teren 

hierover in discussie te gaan, heeft een groepje special isten, waar

onder enkele commiss ie leden, een systeem kunnen opbouwen dat 

niet veel afwi jkt van de huid ige n o r m , en dus herkenbaar bl i j f t , 

naadloze aanslui t ing op de diverse fases mogel i jk maakt en demar

caties inzichteli jk maakt. De n ieuwe indel ing maakt ook helder wat 

er wel en niet bij instal lat ies hoort , zodat minder onder l inge afs tem

ming tussen part i jen nodig is." 

Installaties als systeem beschouwd 
Het ingebrachte pr incipe in de n ieuwe NEN is FODAR, in de instal la

t iebranche een gebruikel i jke methode. Deze is gestoeld op het idee 

dat de componenten van instal lat ies niet op zich werken , maar ge

zamenl i jk funct ioneren in een systeem dat opwekk ing , d istr ibut ie en 

afgif te omvat en dat regelbaar is. "Een voorbeeld is ve rwarm ing . 

Die bestaat uit een ketel, een verwarmings le id ing en een radiator 

met thermostaatkraan o m het wa rmer of kouder te laten wo rden . 

Met deze indel ing zijn zowel het we rk tu igbouwkund ig als het elek

trotechnisch deel in het instal lat ietechnische gedeelte van het kos

tenoverzicht terechtgekomen. Wat opval t is dat er meer cluster ingen 

in de installaties zijn aangebracht, waardoor een vergel i jk ing tussen 

bouwpro jecten beter mogel i jk is op een hoger detai ln iveau dan 

voorheen." 

Qua demarcat ie zijn er ook aanpassingen doorgevoerd , veelal 

omdat deze voor de branche beter herkenbaar zi jn. Karstenberg: 

"Zo zat de sprinkler in het hoofdstuk 65-gedeelte van de elektro

technische instal lat ies. Deze val t echter al t i jd onder de werk tu ig

bouwkund ig instal lateur en heeft daarmee een aparte post gehad in 

hoofdstuk 51. Deze was eerst bezet dbor het hoofdstuk Warmteop-

wekking. Warmteopwekk ing stond los van dist r ibut ie en afgif te en 

was dus geen FODAR-koppel ing. Door warmteopwekk ing te ver

plaatsen naar de andere verwarmings ins ta l la t ies onder hoofdstuk 

56 kon er ook direct een n ieuw cluster Kl imaat instal lat ies worden 

gecreëerd. Dit bestaat uit ve rwa rm ing , koel ing en vent i lat ie. Dankzij 

deze clustering kan nu in de vroegste ontwerpfase een eenduidige 

pri js worden afgegeven, waar in direct duidel i jk is dat warmteop

wekking daarin is verwerkt." 

Qvm' de gelnele le^ensckour 

Elektrotechnische installaties 
Van de elektrotechnische instal lat ies is hoofdzakel i jk de demarcat ie 

eenduid iger geworden dankzij een betere groeper ing van onderde

len. Er is een dr iedel ing gemaakt naar centrale instal lat ies, decen

trale energie- instal lat ies en decentrale signaal- instal lat ies. 

Onder de centrale instal lat ies valt de hele energ ieverde l ing in het 

gebouw, zoals de trafo's en de verdelers. De decentrale energie- in

stal laties omvat ten de tweede l ing aanslui t ingen voor de gebru ikers 

(de wandcontactdozen voor de gebruikers van het gebouw) en ver

l icht ingsinstal lat ies. "Samen val len ze nog onder een cluster zodat 

tussen won ingbouwpro jec ten de instal lat ies goed vergel i jkbaar bl i j 

ven , wan t in de w o n i n g b o u w zitten de wandcontactdozen en ver

l icht ingsinstal lat ies onder dezelfde groep, maar bij een kantoor of 

school zijn di t twee gescheiden installaties. De s ignaal instal lat ies 

zijn verdeeld in dr ie onderde len , te weten de communicat ie - ins ta l la 

t ies (zoals in te rcom en data), de bevei l ig ingsinsta l lat ie, zowel safety 

als securi ty, en als derde het gebouwmanagementsys teem. De ge-

bouwmanagement ins ta l la t ie heeft nu ook een betere demarcat ie 

gekregen door de regeltechniek van de k l imaat instal lat ie apart te 

beschouwen en bij hoofdstuk 58 te laten." 

Weinig weerstand 
"Tegen vor ige w i jz ig ingen van de norm was inder t i jd nogal wa t 

weers tand , voora l vanwege de angst dat een verander ing veel werk 

met zich zou meebrengen ' ; her innert Karstenberg zich. Hij stelt: " Je 

kunt we l aan het ver leden bl i jven vasthouden, maar je moet ook 

naar de toekomst ki jken. De aangepaste NEN zal echt een verbete

r ing zi jn, met slechts een klein aantal bescheiden w i jz ig ingen die 

Nieuwe vormen van aanbesteden 

maakten aanpassing wenselijk 

zijn a fgestemd op n ieuwe cont ractvormen en on twerpva r ian ten , die 

beter met elkaar zijn te vergel i jken en minder discussies over de

marcat ies oproepen . Je kunt nu op basis van eisen de combina t ie 

van benod ig - de instal lat ies benoemen en daarvan zowel de inves

ter ingskosten als de kosten van het b i jbehorend onde rhoud en 

energie berekenen. Door kosten en kwal i tei t te comb ine ren kunnen 

opdrachtgevers een inhoudel i jke a fweging tussen beide aspecten 

maken. In de n ieuwe NEN zijn levensduurkosten en kwal i te i t dus 

beter gekoppeld en geborgd." 

De eerste feedback van part i jen is positief. "IVlen v ind t de verande

ring heel logische en je hoor t vaak de opmerk ing : 'Waarom hebben 

we dat niet eerder gedaan? ' " 


