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NVAF informatie 2021

Woord vooraf
Het is binnen de Nederlands Vereniging
Aannemers Funderingswerken (NVAF) een
langjarige gewoonte om een jaarlijks
informatieboek uit te geven. Met gepaste
trots presenteren wij de uitgave Informatie
2021, waarin wij, de hoofdpunten van de
vereniging, de structuur en de vertegenwoordigingen in kaart brengen. Veel van
de betrokken informatie is ook vindbaar
op onze site www.nvaf.nl.
Wij hechten veel belang aan het gebruik
van onze publicaties, omdat het veilig en verantwoord omgaan met funderingsmachines
een speerpunt is in het NVAF beleid. Veelal
is de aandacht binnen de bouwsector gericht
op datgene dat boven de grond gebouwd
wordt en minder op dat wat onder de grond
gebouwd wordt, maar wel het fundament is
waarop de bovenbouw staat.
Wij hopen met deze uitgave aan een behoefte te voldoen en ook in deze uitdagende
tijd staat de NVAF voor u klaar!

A.F. Groeneweg, voorzitter
Harderwijk, 1 juni 2021

Contactgegevens:
Uitgave: Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken
Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk
Postbus 1218, 3840 BE Harderwijk
Telefoon: 0341 - 456 191
E-mail:

Instagram:
nvaf_branchevereniging

secretariaat@nvaf.nl

		
Website: www.nvaf.nl

LinkedIn:
www.linkedin.com/company/nvaf

		
Samenstelling:
J. Estié en H. van den Burg
Uitgave:
Volcano Creative Agency, Gorinchem
Website: www.volcanoadvertising.com
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Regeling geluidsemissie
buitenmaterieel

Leidraad integrale
veiligheid Rijkswaterstaat

Input Volandis

A-blad Tillen

Bijgewerkt: 23-06-2021

A-blad Cabines – Funderingsmachines

A-blad Dieselmotoremissie

Wet kwaliteitsborging
voor het bouwen

CUR-Aanbeveling 114:
Toezicht op de realisatie
van paalfunderingen

Input divers

CROW Publicatie
689:2017 Begaanbaarheid van bouwterreinen

NEN/NPR normen, w.o.
NEN-EN-ISO 14122 en
NEN-EN 16228

AI-17 Hijs- en hefmiddelen

A-blad Geluid en trillingen bij funderingswerkzaamheden

Mor/Bbl/ omgevingswet/PV’s/Wbb/WED

CROW Publicatie 500:
2016 Schade voorkomen
aan kabels en leidingen

CROW Publicatie 400:
2017 Werken in en met
verontreinigde bodem

Landelijke Richtlijn Bouw
- en Sloopveiligheid

Arbocatalogus Bouw &
Infra, deel-arbocatalogus
Funderingen

Contracteren

Bestek (Stabu/RAW),
voorwaarden, V&G-plan,
opdracht

Bouwbesluit

Aanbevolen standaard
besteksteksten
uitbesteding

Input NVAF - te
toetsen onderdelen arbocatalogus

RL Voorkomen van
valgevaar + addendum

RL Funderingswerk in de
publieke omgeving

RL Funderingswerk in
verontreinigde (water)
bodem en grondwater

Input NVAF getoetste onderdelen arbocatalogus

Rekentool Begaanbaarheid bouwterreinen
NVAF

RL Het bouwterreincertificaat (BTC) Nederland

RL Drijvend Funderingsmaterieel + addendum

RL Veilig hijsen bij
funderingswerkzaamheden

Input NVAF overige onderdelen

RL Bewust grondroeren
bij funderingswerkzaam–
heden

RL
Ontwerpcriteria
heitraversen

Vakboekje Veilig
Funderen

Opstellingskeuringen
checklisten

Richtlijnen/wetten & Arbowetgeving/-afspraken

Europese Richtlijnen,
Arbowet en Arbobesluit

AVAF 2016, AVAF DA
2020, AV Onbemande
huur en verhuur

TSJ 47 Aanpassing
keuringspunten W3-01

W4-09 - Aanpikker bouw

W4-02 - Machinist Kleine
Funderingsmachine*
(TCVT-RA)

W3-01 - Keuringschema voor periodiek
keuren van hijskranen*

Input Aboma

Abomafoon 3.15 TCVTpersoonscertificaat vakbekwaamh. machinisten

Abomafoon 2.05 Omgevingsmanagement

Abomafoon 3.24 Hijsen
in de bebouwde omgeving

TSJ 49 Aanpassing
keuringspunten W6-01

W4-04 - Machinist
Autolaadkraan* (TCVTRA)

W4-03 - Machinist Grote
Funderingsmachine*
(TCVT-RA)

W3-07 - Keuringschema
werkbakken

Abomafoon 3.41 Staalkabels, kettingwerk, hijshaken en hijsbanden

Abomafoon 3.40 Hijsgereedschap (algemeen)

Abomafoon 1.45 Het
bouwbesluit 2012 en
veiligheid

Input TCVT/TCVT-RA (deels wet*, deels “stand der
techniek/wetenschap/professionele dienstverlening”

TSJ 53 Funderen en het
bouwterreincertificaat

TSJ 35 Werken op de
funderingsmachine

W4-08 - Hijsbegeleider

W4-01 - Machinist
Mobiele Kraan* (TCVTRA)

W1-01 - Certificaat van
keuring hijs- en hefgereedschap

Abomafoon 6.06 Werken
in nabijheid van railinfra

Abomafoon 3.01
Materieelkeuringen

Abomafoon 3.30 Funderingsmachines

Abomafoon 1.33 Publieksveiligheid als V&Gverplichting in het

Normen overzicht
Activiteiten

De NVAF is een middelgrote ondernemersorganisatie welke zich ten doel heeft gesteld

de belangen van de leden/aannemers van funderingswerken, eigenaren van funderings-

materieel en aanverwante bedrijven te behartigen. De 99 leden houden zich bezig met

het ontwikkelen en uitvoeren van uiteenlopende funderingstechnieken. Op de website

van de NVAF (www. nvaf.nl) staan alle leden vermeld met een link naar hun eigen

website.

De doelstelling van de NVAF is onder andere het uitdragen van hun belangen bij derden.

Daartoe worden met vele organisaties en instellingen contacten onderhouden. De NVAF

is voor Nederland lid van de European Federation of Foundation Contractors (EFFC) en

het Deep Foundations Institute (DFI).

De algemene belangenbehartiging heeft onder andere betrekking op:

1.
Opleidingen en onderwijs

2.
Normalisatie, zowel Europees als nationaal

3.
Het uitgeven van richtlijnen voor het funderingsbedrijf

4.
Ontwikkeling van standaardbesteksteksten

5.
Het opstellen en uitgeven van algemene voorwaarden voor de branche

6.
De arbocatalogus funderingen (www.arbocatalogus-funderingen.nl)

7.
Keuringscertificaten van funderingsmachines

8.
Geluidsreductie en begaanbaarheid van bouwterreinen

9.
Deelname aan internationale organisaties

10.
Promotie en publiciteit

Ledenvergaderingen en bijeenkomsten

Twee maal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Daarnaast vinden

bijeenkomsten van contactgroepen plaats en bijeenkomsten specifiek gericht op de

KAM-groep.
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Lidmaatschap

Contactgroepen
Met instemming van de ledenvergadering zijn 4 contactgroepen gevormd voor de volgende

Leden van de NVAF zijn in de eerste plaats de uitvoerende funderingsbedrijven. Verder

categorieën:

kent de vereniging buitengewone leden (bijv. oud-directeuren) en ereleden die voor hun
Contactgroep 1.

Damwanden

bijzondere verdiensten als zodanig zijn benoemd. Tenslotte kunnen ook bepaalde aan-

		

Stalen, kunststoffen of houten damwanden, geheid, getrild of gedrukt,

verwante bedrijven als lid worden toegelaten. Wij spreken dan van een geassocieerd lid.

		diepwanden e.d.
Contactgroep 2.

Waterbouwkundige funderingstechnieken

Voordelen NVAF

		

Waterbouwkundige funderingswerken met drijvend materieel.

•

Lidbedrijven staan vermeld op de website www.nvaf.nl;

Contactgroep 3.

Microtechnieken

•

Lidbedrijven staan vermeld in het magazine ‘Funderingsbedrijf’ en het jaarboekje

		

Beperkte ruimtesystemen, inwendig geheide buispalen, ankers,

		

injectie e.d. met klein materieel.

•

Lidbedrijven delen kennis op verschillende vakgebieden;

Contactgroep 4.

In de grond gevormde technieken

•

Lidbedrijven kunnen deelnemen aan de werkgroepen;

		

In de grond gevormde technieken, geboorde en gegraven

•

Lidbedrijven kunnen deelnemen aan een contactgroep voor speciale technieken;

		

systemen, grondverdringend, -verwijderend, diepwanden en vibro.

•

Lidbedrijven hebben vakmensen in dienst door NVAF-opleidingstrajecten en

Jong NVAF

Bedoeld voor young professionals tot 40 jaar.

‘NVAF Informatie’;

NVAF-lesstof;
•

Lidbedrijven hebben arbeidsomstandigheden en veiligheid hoog in het vaandel en
spelen in op actuele thema’s als geluidsbeperking;

De contactgroepen zijn opgezet ter versterking van de onderlinge contacten met zowel
sociale als inhoudelijke activiteiten. Elke contactgroep komt doorgaans tweemaal per jaar

•

Lidbedrijven kunnen beschikken over diverse externe specialisten;

bijeen. De deelname aan een contactgroep is vrij voor leden.

•

Lidbedrijven maken gebruik van meerdere stelsels van algemene voorwaarden.

Contributie
De contributie voor leden bedraagt € 1.500,- per jaar (basiscontributie) en omzetgerelateerde contributie (1 promille over de funderingsomzet tot maximaal € 7.500.000,-).
Geassocieerd lidmaatschap
Bedrijven die niet onder het begrip ‘gewone leden’ vallen kunnen lid worden van de NVAF.
Als zij in de branche werkzaam zijn als leverancier, adviseur of dienstverlener kunnen zij het
geassocieerd lidmaatschap aanvragen. Gewone leden zijn ‘natuurlijke of rechtspersonen, die
in Nederland als aannemer daadwerkelijk en rechtmatig het funderingsbedrijf uitoefenen
of funderingsmaterieel in eigendom hebben’. Geassocieerde leden vallen niet onder deze
omschrijving. Uitgangspunt is dat bedrijven (geen individuele personen), die niet onder het
begrip gewoon lid vallen, lid kunnen worden van de NVAF. Zij dienen zich als zodanig aan
te melden en hun toelating zal worden beoordeeld aan de hand van hun activiteiten en
belangstelling. Uitgangspunt is tevens dat er wederzijds voordeel aan moet zijn verbonden.
Aanmelding
In de aanmelding moet men zijn motivatie omschrijven en aangeven waar men belangstelling voor heeft. Bij de beoordeling zal worden onderzocht of er voldoende affiniteit is met
funderingstechniek of geotechniek. De NVAF hoopt hiermee te bereiken dat dit tot betere
en meer directe kennisuitwisseling zal leiden.
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Categorieën
Onder andere kan worden gedacht aan de volgende categorieën bedrijven resp. activiteiten:

Privacyverklaring Nederlandse Vereniging
Aannemers Funderingswerken

1.

Ontwikkeling, productie en/of levering van funderingsmaterieel;

2.

Ontwikkeling, productie en/of levering van materialen voor funderingsconstructies;

Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor u als lid van

3.

Advisering inzake geotechniek c.q. funderingsmethoden;

de NVAF? In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met

4.

Ontwerp van geotechnische constructies;

persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over

5.

Onderzoek op het gebied van geo- en funderingstechniek;

de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van de in

6.

Ontwikkeling en levering van test- en evaluatieapparatuur m.b.t. funderingen,

deze verklaring genoemde rechten op grond van de AVG of als u een klacht wilt indienen

zoals akoestische metingen, trillingsmeetapparatuur;

over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via

7.

Het toezicht op funderingswerkzaamheden;

telefoon: 0341 - 456 191 of e-mail secretariaat@nvaf.nl.

8.

Andere werkzaamheden in nauw verband met funderingswerkzaamheden.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever
niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de

Let wel: zodra het om uitvoering van funderingswerk gaat, kan men zich alleen voor het

website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

gewone lidmaatschap aanmelden.
1. Wat betekenen alle juridische termen? Zoals verwerker en betrokkene?
Recht op toegang

Omdat er in de AVG veel juridische termen gebruikt worden, leggen we deze graag

Geassocieerde leden hebben toegang tot:

eerst uit. Dit helpt u bij het lezen van de rest van dit document.

1.

De algemene vergadering, echter zonder stemrecht;

2.

Thema- en andere voorlichtingsbijeenkomsten;

Persoonsgegevens: elk gegeven dat informatie geeft over een natuurlijke persoon en

3.

Contactgroepen als zij daartoe worden uitgenodigd;

waarmee u direct of indirect de identiteit van deze persoon kunt vaststellen.

4.

Werkgroepen/commissies (echter evenals bij de gewone leden alleen

Bijvoorbeeld een naam, (mail)adres of telefoonnummer.

met toestemming van het bestuur).
Betrokkene: de persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, of zijn vertegenContributie en sponsoring

woordiger.

De contributie voor geassocieerde leden bedraagt € 2.500,- per jaar. Een combinatie met
sponsoring en adverteren op de website is mogelijk.

Verwerken van persoonsgegevens: alles wat u met persoonsgegevens kunt doen, zoals:

Opzegging

•

Het verzamelen, vastleggen en ordenen van gegevens;

Wederzijds is opzegging per half jaar mogelijk.

•

Het opvragen, wijzigen en raadplegen van gegevens;

•

Het verstrekken van gegevens aan anderen;

•

Het afschermen of vernietigen van gegevens.

De NVAF is het loket voor al uw vragen over de funderingsbranche. Meer weten? Maak een
afspraak met Jaap Estié, directeur van de NVAF.

Verwerker(sverantwoordelijke): de persoon of de organisatie die (voor de verantwoordelijke) persoonsgegevens verwerkt.
Verwerkersovereenkomst: een overeenkomst waarin de verantwoordelijke en de
verwerker afspraken maken over de verwerking van persoonsgegevens.
2. Welke persoonsgegevens verwerken we voor u? En met welke doelen doen we dat?
De NVAF verwerkt de hieronder genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de
hierna te noemen doeleinden: het verlenen van diensten, waaronder uitvoering van
een (lidmaatschaps)overeenkomst, het innen van declaraties, advisering, bemiddeling
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en verwijzing en marketing- en communicatie activiteiten. De gegevens worden verwerkt

6. Wat zijn uw rechten als betrokkene?

op basis van de hierna genoemde gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: wettelijke

U heeft het recht te vragen welke gegevens van u worden bewaard, hoe lang deze

verplichting, uitvoering van een overeenkomst, verkregen toestemming van betrokkene(n)

gegevens worden bewaard en met welk doel. Dit staat omschreven in artikel 15 in de

en gerechtvaardigd belang. De volgende gegevens worden (indien van toepassing) verwerkt:

AVG. Wanneer er onjuiste gegevens zijn opgenomen heeft u het recht deze gegevens te
laten wijzigen. Ook kunt u de machtiging die u heeft gegeven tot het verwerken van uw

•

Bedrijfsnaam

•

Voornaam + achternaam

•

Adres

7. Wat gebeurt er als er een datalek is?

•

Postcode

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan

•

Plaats

of waarbij er mogelijk onjuiste verwerking van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.

•

Land

Hierover maken we de volgende afspraken:

•

Emailadres

•

KvK-nummer

Ontdekken wij dat er een datalek is of is geweest? En is er een aanzienlijke kans dat dit

•

Btw-nummer

datalek nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van uw persoonsgegevens?

•

Telefoonnummer

Wij houden ons dan aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en zullen de

•

Bankrekeningnummer

volgende procedurestappen starten.

persoonsgegevens altijd intrekken.

3. Aan welke regels houden wij ons?

•

We beoordelen de aard van het datalek;

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de wet. We verwerken deze

•

We beoordelen wat het risico is dat er wordt gelopen, hebben gelopen of

gegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante manier, zoals de wet dat voorschrijft. De persoonsgegevens zijn van u en we gebruiken deze alleen voor de doelen die
we hierboven in artikel 2 hebben genoemd. Als we de gegevens ruimer willen gebruiken,

hadden kunnen lopen;
•

Ook treffen we maatregelen om het datalek op te lossen of om de gevolgen
of schade zo veel mogelijk te beperken.

vragen we u hiervoor toestemming en/of zorgen voor een wettelijke grondslag hiervoor.
Vervolgens beoordelen wij of het datalek gemeld wordt aan de Autoriteit Persoons4. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

gegevens en aan de u. Deze melding wordt binnen 72 uur na het ontdekken van het

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om

datalek gedaan. Als de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek naar het datalek

uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang

start, dan laten wij dit meteen aan u weten en werken we aan een onderzoek van de

door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende

Autoriteit Persoonsgegevens mee.

technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.
8. Bewaartermijn
5. Wie krijgen er nog meer toegang tot de persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is

Lidbedrijven staan vermeld op de website www.nvaf.nl. Ook worden lidbedrijven vermeld

voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond

in het Magazine ‘Funderingsbedrijf’ en het jaarboekje ‘NVAF Informatie’. Naast de

van wet- en regelgeving is vereist.

bedrijfsinformatie, wordt ook de naam van de contactpersoon en het telefoonnummer
van de contactpersoon gepubliceerd.

9. Aanpassing privacyverklaring
Wij hebben het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment,

We maken geen gebruik van de diensten van andere organisaties. Wanneer wij in de

zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring

toekomst dit wel zouden doen, dan zullen wij met deze organisaties verwerkersover-

worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website

eenkomsten afsluiten. In deze verwerkersovereenkomsten worden goede afspraken ge-

www.nvaf.nl.

maakt over hoe deze organisaties met deze gegevens omgaan. Ook zullen wij met
hen beveiligingsmaatregelen afspreken.
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Publicaties

AVAF 2016 – Tekst & Toelichting

•

Algemene voorwaarden voor de aanneming van funderingswerken (AVAF 2016)

Hoofdstuk 1 Inleiding

•

Algemene voorwaarden voor de huur en verhuur van funderingsmachines,
onbemande huur en verhuur, 2009

De werkgroep ‘Contractuele relaties’ van de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderings-

Arbocatalogus funderingen, gezamenlijke publicatie van CNV Vakmensen,

werken (NVAF) heeft medio 2014 het initiatief genomen de NVAF-voorwaarden 2009 te

FNV Bouw, vakvereniging Het Zwarte Corps en de NVAF, excerpt, Harderwijk,

herzien. De NVAF 2009 waren ten opzichte van de versie uit 1999 niet principieel gewijzigd.

laatstelijk herzien 2018

Hieronder worden de nieuwe voorwaarden van een inhoudelijke toelichting voorzien. Deze

•

Funderingsbedrijf, jaarlijks magazine NVAF

toelichting is voor intern gebruik en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

•

Het Bouwterreincertificaat Nederland, Harderwijk, 2016

•

Leg het vast!, instructie voor de contractvorming in zes stappen, Harderwijk, 2019

Aanleiding voor de herziening van de NVAF-voorwaarden is in de eerste plaats de komst

•

Geluid en trillingen bij funderingswerken, gezamenlijke publicatie

van UAV 2012, waaraan de voorwaarden dienden te worden aangepast. Daarnaast is in de

van CNV Vakmensen, FNV Bouw, vakvereniging Het Zwarte Corps en de NVAF, 2011

literatuur (met name in het Tijdschrift voor Bouwrecht in 2012) discussie ontstaan over

•

NVAF informatie, jaarlijkse uitgave

bepaalde aspecten in de NVAF 2009. Ten slotte heeft de werkgroep de wens de voorwaarden

•

NVAF-richtlijn veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden, Harderwijk, 2016

te actualiseren ten opzichte van de ontwikkelingen in de praktijk en de jurisprudentie.

•

NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel, Harderwijk, 2018

•

Addendum behorende bij de NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel,

Insteek van de herziening is niet geweest om een geheel nieuwe set voorwaarden in de

Harderwijk, 2018

markt te zetten. De werkgroep heeft de wens uitgesproken de specifieke functie van de

•

NVAF-richtlijn voor funderingswerk in de publieke omgeving, Harderwijk, 2020

NVAF-voorwaarden te willen handhaven. Deze functie vloeit voort uit de bijzondere positie

•

NVAF-richtlijn voorkomen van valgevaar, Harderwijk, 2018

tussen enerzijds de UAV 2012 en anderzijds de project- en partijgebonden bepalingen uit de

•

Addendum behorende bij de NVAF-richtlijn voorkomen van valgevaar,

overeenkomst. Daartussen is – in verband met de specifieke kenmerken van de funderings-

Harderwijk, 2018

branche – een brug nodig waarin de NVAF-voorwaarden beogen te voorzien. Daarbij zal in

NVAF-richtlijn funderingswerk in verontreinigd(e) (water)bodem en grondwater,

gevallen moeten worden afgeweken van de UAV 2012 of zijn aanvullingen noodzakelijk.

Harderwijk, 2020

Daarnaast zullen de NVAF-voorwaarden waar nodig een informatiefunctie moeten vervullen

•

Ontwerpcriteria heitraversen, Harderwijk, 2005

om bepalingen uit de UAV 2012 te onderstrepen. Aldus geven de algemene voorwaarden

•

Opstellingskeuringen, checklijsten in 6 categorieën en toelichting, Harderwijk,

duidelijkheid over de specifieke wederzijdse verantwoordelijkheid en vervullen zij een

laatstelijk herzien 2017

signaalfunctie richting de opdrachtgever.

•

•

•

Tussenrapportage project geluid, Harderwijk, 2012

•

Vakboekje Veilig Funderen, Harderwijk, 2018 (3de herziene druk)

Het branchespecifieke karakter van de NVAF-voorwaarden rechtvaardigt ook aanvullingen

•

65 jaar betrouwbaar funderen met de NVAF, historische uitgave, Harderwijk, 2012

en afwijkingen van de UAV 2012. Ter illustratie kan gewezen worden op de volgende

•

Werkwijze lossen van palen bij POD-transporten, versie april 2020

aspecten die de funderingsaannemer een bijzondere positie bezorgen:

•

Algemene Voorwaarden voor de Directe Aanneming van Funderingswerken 2020
(AVDAF 2020)

•

Toelichting op AVDAF Directe Aanneming 2020

i.

De funderingsaannemer opereert veelal als onderaannemer in een situatie waarin de
hoofdaannemer gecontracteerd is op grond van de UAV 2012. De positie als onderaannemer rechtvaardigt een afwijkende regeling. Zoals het RRBouwrapport 2004 het

Diverse publicaties/downloads staan vermeld op onze website www.nvaf.nl.

omschreef:
“Van een volledige doorwerking naar onderaanneming van de voorwaarden van de
hoofdaanneming kan echter geen sprake zijn. De specifieke aard van de onderaanneming kan namelijk met zich meebrengen dat niet alle voorwaarden van de hoofdaanneming van toepassing kunnen zijn op de onderaanneming. In die gevallen zal de
onderaannemingsovereenkomst een afwijkende regeling moeten geven.”
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ii.

De funderingsaannemer wordt geacht zelfstandig een deel van het werk te realiseren.

ringsaannemer als hoofdaannemer optrad. De AVAF 2016 zijn dan ook geschreven voor

De positie van de onderaannemer wordt daarbij in de praktijk gekenmerkt door een

de situatie waarbij de funderingsaannemer onderaannemer is. De hoofdaannemer zal

informatieachterstand. In sommige gevallen is de informatie onvoldoende beschikbaar;

worden geduid als opdrachtgever. De opdrachtgever van de hoofdaannemer zal worden

in andere gevallen is de informatie wel beschikbaar, maar slechts ‘ongefilterd’ in een

geduid als principaal.

grote hoeveelheid informatie die betrekking heeft op het gehele werk (bijvoorbeeld
in datarooms). Waar in de praktijk dit probleem steeds vaker wordt opgelost voor

Uitgangspunt bij de herziening is uiteraard geweest dat er voldoende bescherming

back-to-back clausules (met de bijbehorende juridische problemen, zoals een vergaande

bestaat voor de gebruiker van de AVAF, terwijl er tegelijkertijd een zeker contractueel

aansprakelijkheid) kiest de NVAF principieel voor contractuele transparantie, waarin

evenwicht blijft bestaan. Dat voorkomt strijd met de wettelijke eisen en de jurisprudentie

afbakening van informatie en daarmee van aansprakelijkheid het uitgangspunt is.

omtrent billijkheid en vergroot de bruikbaarheid en acceptatie in de branche.

iii. De funderingsaannemer is veelal als eerste op de bouwplaats. Dat rechtvaardigt
bepaalde specifieke eisen aan de inrichting en begaanbaarheid van het bouwterrein etc.

Hoofdstuk 2 Tekst & Toelichting

iv. Wegens grote afhankelijkheid van materieel (funderingsmachines) is een specifieke
regeling gerechtvaardigd waar het gaat om aanvang van het werk, planning en

Artikel 1. UAV 2012

termijnen. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met een grotere

v.

gevoeligheid voor vertraging. In de markt is er in verband daarmee behoefte aan

1.1

meer flexibiliteit ten opzichte van de bepalingen daaromtrent in de UAV 2012.

de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van tech-

De bodem waarin de funderingsaannemers werken is onzichtbaar. Dat vraagt om

nische installatiewerken 2012 (UAV 2012) van toepassing, waarbij de opdrachtnemer zal

specifieke afspraken over de informatieverplichting van de opdrachtgever en over de

worden beschouwd als aannemer volgens de UAV 2012 en het door de opdrachtnemer

concrete gesteldheid van de bodem.

aangenomen werk als het werk, beide in de zin van § 1 lid 1 UAV 2012.

Met de van toepassing verklaring van deze algemene voorwaarden zijn tevens

vi. De funderingsaannemer is in zekere zin kwetsbaar. Enerzijds heeft hij een beperkte
marge zijn werkzaamheden naar eigen goeddunken uit te voeren. Gesteld zou kunnen

1.2

worden dat de funderingsaannemer in veel gevallen slechts strekkende meters van de

2012 prevaleren deze algemene voorwaarden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de UAV

door de opdrachtgever geselecteerde funderingspaal of vierkante meters van de door
opdrachtgever geselecteerde damwand verkoopt. Anderzijds brengt de aard van de

Toelichting

funderingswerkzaamheden nu eenmaal aanzienlijke risico’s met zich mee. Dit, terwijl

Principieel is dit artikel niet gewijzigd ten opzichte van de NVAF 2009. Voornaamste

met lage marges wordt gewerkt. Deze kwetsbaarheid rechtvaardigt een afwijking van

wijziging bestaat uit de verwijzing naar de UAV 2012. Voor de goede orde zij opgemerkt

de gangbare verdeling van aansprakelijkheid.

dat de AVAF 2016 niet geschikt zijn om te worden gebruikt in combinatie met de

vii. Verzekeringstechnisch wordt de positie van de funderingsaannemer gekenmerkt door

UAV-GC 2005. De afwijzing van de voorwaarden van de opdrachtgever (zoals dat in de

afhankelijkheid. Het is in de praktijk veelal de opdrachtgever die de CAR-verzekering

NVAF 2009 is opgenomen) is verwijderd, omdat een dergelijke afwijzing in algemene

afsluit. De funderingsaannemer dient daarop invloed te kunnen uitoefenen, waardoor

voorwaarden geen effect sorteert. Een afwijzing is immers slechts dan succesvol indien

dit onderwerp in de algemene voorwaarden geregeld dient te worden.

zij voldoende concreet en expliciet plaatsvindt en in de overeenkomst of offertebrief is

viii. De funderingsaannemer is vroeg klaar in het bouwproces, waardoor een specifieke

opgenomen.

regeling inzake oplevering gerechtvaardigd is.
Artikel 2.

Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

te veranderen in Algemene Voorwaarden voor de Aanneming Funderingswerken (AVAF)

2.1

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte van de

(gevolgd door het jaartal van totstandkoming), zodat verwarring met de vereniging

opdrachtnemer of door een schriftelijke overeenkomst. Indien niet schriftelijk binnen

(Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken) wordt voorkomen.

acht werkdagen na ontvangst door de opdrachtgever van een schriftelijke bevestiging

In het herzieningsproces heeft de werkgroep besloten de naam van de NVAF-voorwaarden

van een mondelinge opdracht de juistheid daarvan wordt ontkend, zijn partijen hieraan
De funderingsaannemer treedt veelal op als onderaannemer. De praktijk heeft uitgewezen

gebonden.

dat de NVAF-voorwaarden niet goed hanteerbaar waren in een situatie waarbij de funde-
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2.2

Tenzij anders overeengekomen zijn de tekeningen, technische specificaties en

•

voorwaarden van de principaal dan wel de opdrachtgever niet van toepassing.

wetgeving;
•

2.3

Ter beschikking stellen van schaft- en sanitaire voorzieningen conform ArboHet opstellen van kwaliteits-, veiligheids- en keuringsplannen.

Alle niet met name in de overeenkomst genoemde werkzaamheden maken

geen onderdeel uit van de overeenkomst.

Toelichting
Het voormalige artikel 2 NVAF 2009 is herzien, waarbij vooral gefocust is op de totstand-

2.4

Tenzij anders overeengekomen, zijn in elk geval de volgende werkzaamheden

en kosten voor rekening van de opdrachtgever:

koming en inhoud van de overeenkomst. Het eerste lid is (behoudens enkele taalkundige
wijzigingen) overgenomen uit artikel 4.1 NVAF 2009.

•

Belasting op de toegevoegde waarde (BTW);

•

Het treffen van alle noodzakelijke verkeersvoorzieningen, het verkrijgen van

Waar in het oude artikel vooral werkzaamheden van de overeenkomst werden uitge-

eventuele vergunningen en de betaling van precariorechten;

sloten, wordt in de AVAF 2016 eerst een aantal uitgangspunten geformuleerd, waarna

•

Verzekeringspremies;

vervolgens wordt geëxpliciteerd welke werkzaamheden voor rekening van de opdracht-

•

Aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektra;

gever zijn. De geformuleerde uitgangspunten beogen tegenwicht te bieden tegen

•

Het op verzoek van de opdrachtgever keuren van bouwstoffen, materieel en hulp-

de neiging van opdrachtgever de technische en administratieve bepalingen van de

middelen (de kosten van deze keuringen komen voor rekening van de opdrachtgever);

principaal back-to-back door te leggen naar de opdrachtnemer. Hier slaat de NVAF de

Het uitvoeren van bodemgerelateerde onderzoeken waaronder, maar niet beperkt

piketpaaltjes die noodzakelijk zijn voor contractuele transparantie.

•

tot, geotechnisch onderzoek en milieutechnisch onderzoek;
•

Het maken van berekeningen en tekeningen;

In de praktijk komen daarnaast veel discussies voor over wat precies de omvang is van

•

(Hoogte)maatvoering, meetwerk alsmede de controle en onderhoud hiervan

de verplichtingen van de opdrachtnemer. Gekozen is daarom voor het uitgangspunt dat

tijdens uitvoering;

niet met name genoemde werkzaamheden niet tot de verplichtingen van de opdracht-

•

Benodigd graaf-, sloop-, hak-, stut- en reparatiewerk aan constructies;

nemer behoren.

•

Las- en brandwerk;

•

Het op hoogte brengen van paalkoppen, wanden, schermen en massieven met

Ten slotte wordt in het vierde lid nog eens extra onderstreept welke werkzaamheden

grondverbetering;

en kosten – tenzij dat expliciet is overeengekomen - tot de verantwoordelijkheid van de

Het verrichten van alle grond- en bemalingswerken en het aanbrengen van hulp-

opdrachtgever behoren. De opsomming is tot stand gekomen op grond van ervaringen

constructies, benodigd voor stabilisering van andere constructies en de omgeving;

in de praktijk dat de daar genoemde werkzaamheden tot discussie kunnen leiden of

Het verwijderen van alle obstakels in, op en boven de grond, welke de uitvoering

betreft expliciete afwijkingen van de UAV 2012. Het betreft grotendeels werkzaam-

van het werk belemmeren of schade kunnen veroorzaken;

heden die nauw samenhangen met de funderingswerkzaamheden, maar daarvan niet

Het in de ontwerpfase maken van de correcte keuzes volgens de arbeids-

noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken. Tenzij anders is afgesproken dienen deze werk-

hygiënische strategie, bij het bepalen van de funderingstechniek;

zaamheden door de opdrachtgever te worden verricht. Voor zover het kosten betreft,

Het treffen van voorzieningen of maatregelen ter voorkoming van geluidsoverlast,

dienen deze tenzij anders is afgesproken door de opdrachtgever te worden gedragen.

overlast c.q. schade aan het milieu, belendingen, installaties, informatiedragers, kabels,

Vanzelfsprekend staat het partijen vrij daarover af te spreken dat die werkzaamheden

leidingen en bestratingen;

door de opdrachtnemer zullen worden uitgevoerd of de kosten door de opdrachtnemer

•

Opdrachtgeverprovisie;

zullen worden gedragen, maar dat zal dan wel expliciet moeten plaatsvinden.

•

Heitoezicht, monitoring, het kalenderen, proefbelasten, akoestisch doormeten

•
•
•
•

en maken/beproeven van boorkernen;

Artikel 3. Risicoregeling, prijzen

•

Afscherming en bewaking van het bouwterrein;

•

Het ter beschikking stellen van (afval)containers en de stortkosten;

3.1

•

Het uitvoeren van een KLIC-melding, het markeren van ondergrondse kabels en

aanbieding geldende belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grond-

leidingen en het voldoen aan de overige verplichtingen voortvloeiend uit de WION;

stofprijzen en andere kosten. Indien na de datum van de aanbieding een of meer van

De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van

deze kostencategorieën een wijziging ondergaat c.q. ondergaan, is de opdrachtnemer
gerechtigd de overeengekomen prijs naar aanleiding daarvan te wijzigen.
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3.2

Indien door de opdrachtnemer verrekenprijzen in de zin van § 38 lid 1 jo

4.2

Onverlet het bepaalde in § 5 UAV 2012 draagt de opdrachtgever er tevens

§ 39 UAV 2012 zijn opgegeven, vinden deze uitsluitend toepassing voor zover het

zorg voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk relevante

werk ongewijzigd tot stand komt en de werkzaamheden ongewijzigd verricht kunnen

c.q. prijsbeïnvloedende geotechnische en hydrologische gegevens, informatie over

worden. Indien de uitvoeringswijze wijzigt, worden de werkzaamheden verrekend op

verontreiniging van de bodem, uit het werk komende oude bouwstoffen en door de

de voet van § 36 UAV.

opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, gegevens over de bouwkundige
staat van belendingen alsmede wijzigingen van werk- en/of terreinomstandigheden die

Toelichting

de opdrachtgever van te voren bekend zijn of hadden moeten zijn. De opdrachtgever

Artikel 3 NVAF 2009 had de titel ‘risicoregeling’ en bestond uit de bepaling die thans

staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.

artikel 3.1 AVAF 2016 vormt. De levering van allerhande staalproducten, zoals damwanden en wapening, noopt in verband met frequente prijsschommelingen tot het

4.3

maken van een voorbehoud. De regeling voor kostenverhogende omstandigheden ex

het kader van het door hem gehouden heitoezicht rechtstreeks aan de opdrachtnemer

§ 47 UAV 2012 voorziet als gevolg van de specifieke eisen (zoals dat de kosten van het

geeft.

De opdrachtgever staat in voor de orders en aanwijzingen die de principaal in

werk aanzienlijk dienen te zijn verhoogd) onvoldoende in hetgeen voor de branche
noodzakelijk is.

4.4

Indien er tussen de principaal en de opdrachtgever bouwvergaderingen

worden gehouden zonder dat de opdrachtnemer daarbij aanwezig is, dient de opdrachtGekozen is om het tweede lid toe te voegen aan artikel 3. In de NVAF 2009 is geen

gever de opdrachtnemer in te lichten over zaken die in de vergadering aan de orde

regeling opgenomen voor het hanteren van verrekenprijzen. De UAV 2012 voorzien

zijn gekomen, voor zover deze betrekking hebben op het aan de opdrachtnemer

daarin met § 38 en § 39. Voor de funderingsbranche laten deze artikelen teveel open

opgedra- gen werk. De opdrachtgever verstrekt in dat geval de opdrachtnemer afschrift

eindjes bestaan. Specifiek voor de branche is bijvoorbeeld de inzet van zware machines.

van de relevante passages uit de verslaglegging van de bouwvergadering.

De verrekenprijzen zijn afgegeven, uitgaande van een bepaalde werkvolgorde en een
continue bouwstroom, zodat de zware funderingsmachines niet tussendoor verplaatst

4.5

behoeven te worden. Bovendien zijn de machines qua vermogen afgestemd op de

de werkzaamheden kan beschikken over de voor uitvoering van het werk benodigde

specifieke werkzaamheden die dienen te worden verrichten. Verrekening op grond van

goedkeuringen en vergunningen. De opdrachtgever verricht de nodige betalingen van

de verrekenprijzen kan dan ook uitsluitend indien het werk ongewijzigd tot stand komt

heffingen en tarieven die eventueel verschuldigd zijn voor het gebruik van het terrein of

en de werkzaamheden ongewijzigd kunnen worden verricht. In andere gevallen wordt

uitvoering van de funderingswerken.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig voor aanvang van

teruggevallen op § 36 UAV 2012 en worden de werkzaamheden verrekend als bestekswijzigingen. Hoewel uitleg van de UAV 2012 wellicht tot hetzelfde resultaat kan leiden

4.6

(zie bijvoorbeeld RvA 15 april 2004, nr. 24.700 en in appel RvA 16 mei 2007, 70.904)

ten einde te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

De opdrachtgever stelt veiligheids- en gezondheidsfaciliteiten ter beschikking

wordt dit uitgangspunt in het tweede lid verhelderd, zodat onzekerheid zoveel mogelijk
wordt voorkomen. In verband met de toevoeging van het tweede lid is tevens de

4.7

aanduiding ‘prijzen’ aan de titel toegevoegd.

voor de omgeving, schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

4.8

De opdrachtgever zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast

De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens

hem voorgeschreven volgorde van de uit te voeren werkzaamheden, voorgeschreven
4.1

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer adequaat informeren omtrent de

paalsystemen of damwandprofielen en funderingstechnieken, daaronder begrepen de

voor de uitvoering van het werk relevante en al dan niet van de principaal afkomstige

invloed die daarop door de bodemgesteldheid of door hydrologische oorzaken kan

besteksdelen, palenplannen en overige stukken en kennis waarover hij beschikt. Indien

worden uitgeoefend, de staat en de ligging van kabels, leidingen en constructies of

voornoemde stukken geheel dan wel gedeeltelijk onderdeel zijn van de overeenkomst

obstakels in de ondergrond, niet of onjuist verstrekte informatie waarvan de opdracht-

dan prevaleren deze algemene voorwaarden ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze

gever ingevolge de overeenkomst verplicht is deze te verstrekken, alsmede voor de door

algemene voorwaarden en voornoemde stukken. De opdrachtgever staat in voor de

of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.
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4.9

Onverlet de overige verplichtingen van de opdrachtgever staat hij in afwijking

Artikel 4.9 AVAF 2016 is nieuw toegevoegd. Het artikel regelt dat de opdrachtgever

van § 5 lid 4 UAV 2012 in voor de algehele geschiktheid voor door hem voorgeschreven

instaat voor de algehele geschiktheid van door hem voorgeschreven bouwstoffen. Dit

bouwstoffen en voor bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier

vormt een afwijking van § 5 lid 4 UAV 2012, waarin de verantwoordelijkheid wordt

moeten worden betrokken, tenzij de opdrachtnemer een keuzemogelijkheid had met

beperkt tot de functionele geschiktheid. Voor de funderingsaannemer is echter cruciaal

betrekking tot deze bouwstoffen.

dat de opdrachtgever ook instaat voor – om een voorbeeld uit de rechtspraak (RvA 28
oktober 2013, nr. 33.271) te noemen - de heibaarheid in de gegeven omstandigheden
van de door hem geselecteerde paal of de trilbaarheid van de geselecteerde damplank.

Toelichting
Van artikel 4 NVAF 2009 is uitsluitend artikel 4.2 (gewijzigd) overgenomen in het nieuwe
artikel 4. AVAF 2016. De inhoud van artikel 4.1 NVAF 2009 is verplaatst naar artikel 2.1

Artikel 5. Bouwterrein

AVAF 2016. Artikel 4.3 NVAF 2009 heeft zijn werking verloren als gevolg van de geformuleerde uitgangspunten in artikel 2 AVAF 2016.

5.1

De opdrachtgever zorgt voor een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid

van het bouwterrein, of in geval van waterwerk voor de bevaarbaarheid naar en op
Artikel 4 AVAF 2016 bevat de algemene verplichtingen van de opdrachtgever, welke

het werkterrein, voor het vervoer van materieel, materialen en personeel. De kosten

grotendeels geregeld werden in artikel 5 NVAF 2009. Artikel 5 AVAF 2016 bevat de

van eventueel noodzakelijke voorzieningen om het terrein begaanbaar en geschikt te

specifieke verplichtingen ten opzichte van het bouwterrein en artikel 6 de verplichtigen

maken voor de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer zijn voor

ten aanzien van de bodem. De algemene verplichtingen van de opdrachtgever zien

rekening van de opdrachtgever.

vooral op zijn informatieverplichting (4.1-4.4) en op de verantwoordelijkheden van
de opdrachtgever om het werk überhaupt mogelijk te maken (en dus niet expliciet

5.2

betrekking hebben op het bouwterrein of de bodem) (4.5-4.9).

geinspecteerd en onderhouden en zal, waar nodig, zodanig worden hersteld dat de

Het bouwterrein zal door of namens de opdrachtgever voldoende worden

draagkracht gedurende de werkzaamheden gewaarborgd blijft. Zo nodig wordt
§ 5 UAV 2012 bevat onder meer een informatieverplichting van de opdrachtgever.

hiervoor door of namens de opdrachtgever een nieuw terreininrichtingsplan inclusief

Des- alniettemin is het noodzakelijk deze informatieverplichting nader te regelen

bijbehorende draagkrachtberekening opgesteld. De opdrachtgever zal daarbij de SBR-

teneinde de gewenste contractuele transparantie te realiseren. Derhalve bevat artikel

CURnet Richtlijn 689:2016 ‘Begaanbaarheid van bouwterreinen’ in acht nemen.

4.1 AVAF 2016 een brede informatieverplichting voor de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te informeren over de relevante besteksdelen (al

5.3

dan niet afkomstig van de principaal). Artikel 4.2 ziet specifiek op de informatieplicht

bovengronds aan de oppervlakte bevindende obstakels, die de werkzaamheden van

ten aanzien van de bodem: geotechnische en hydrologische gegevens, bodemveront-

de opdrachtnemer of de kwaliteit van het werk nadelig beïnvloeden of hieraan schade

reiniging en de aanwezigheid van (oude) bouwstoffen dienen te worden gemeld.

toebrengen.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich

Daarbij dient de opdrachtgever in te staan van de juistheid en de volledigheid van
de door hem verstrekte gegevens. De artikelen 4.3 en 4.4 betreffen de verhouding met

5.4

de eventuele principaal met wie de opdrachtnemer geen juridische verhouding heeft.

de werkzaamheden van de opdrachtnemer en zijn materieel inclusief voldoende ruimte

De afhankelijkheid van de opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever op dit

voor de bescherming van belendende werkzaamheden en het eigendom van derden. De

punt rechtvaardigt een specifieke regeling.

minimaal benodigde vrije ruimte wordt zo nodig overeengekomen.

De artikelen 4.5-4.8 zijn grotendeels onveranderd ten opzichte van artikel 5 NVAF 2009.

5.5

Bij artikel 4.8 past de opmerking dat dit een branchespecifieke ‘verfijning’ van § 5 lid 2

nemer en zijn onderaannemer en werknemers, vrij van kosten voor opdrachtnemer.

De opdrachtgever zorgt er voor dat er voldoende ruimte is rond de plaats van

De opdrachtgever zorgt voor voldoende parkeergelegenheid voor opdracht-

UAV 2012 betreft. Onder meer is de invloed van hydrologische oorzaken toegevoegd.
Een verfijning is op zijn plaats om de wederzijdse verantwoordelijkheden helder te

5.6

hebben. De opdrachtnemer zal bij door de opdrachtgever gekozen funderingstechnieken

gangsmogelijkheden vanaf de openbare weg naar het bouwterrein en het opslagterrein.

De opdrachtgever zorgt voor de aanleg en het onderhoud van geschikte toe-

– ook waaraan door de opdrachtnemer is meegedacht - geen ontwerpverantwoordelijkheid in de schoenen geschoven kunnen worden, waar het gaat om de invloed die van
een bepaalde techniek of een bepaalde bouwstof uitgaat op de bodemgesteldheid.
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5.7

De opdrachtgever zorgt voor geschikte algemene verlichting en directe verlich-

de in artikel 5 genoemde werkzaamheden niet tot de opdracht behoren, tenzij anders

ting van het bouwterrein om veilig werken en een veilige toegang en uitgang mogelijk

overeengekomen.

te maken en de uitvoering van het werk van de opdrachtnemer te vergemakkelijken.

In de branche wordt door SBRCURnet gewerkt aan de richtlijn ‘Begaanbaarheid van
bouwterreinen’. Deze richtlijn ziet op de begaanbaarheid en berijdbaarheid van het

5.8

De opdrachtgever zorgt voor de levering van voldoende elektriciteit en water

op het werk en op het terrein waar de werkzaamheden worden verricht.

bouwterrein voor met name zware machines. In het tweede lid wordt naar deze zin
reeds verwezen. Zolang deze richtlijn nog niet tot stand gekomen is, kan nog worden
gewerkt met het CUR/CROW/Arbouw-rapport ‘Beoordelingssysteem voor de begaan-

5.9

De opdrachtgever zorgt voor het regelen of omleiden van weg-, trein- of

baarheid van bouwterreinen’.

scheepvaartverkeer en het plaatsen, onderhouden en verwijderen van alle noodzakelijke

De in artikel 5 genoemde verplichtingen van de opdrachtgever zijn deels een nood-

verkeersborden en overige verkeersmaatregelen.

zakelijke afwijking van de UAV 2012 en de veel gehanteerde bestekssystematieken,
waarin de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor allerlei bouwterreinvoorzieningen

5.10

De opdrachtgever zorgt voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen (mede)

(vgl. RvA 11 januari 2011, nr. 22.764). De opdrachtnemer in de zin van de AVAF 2016

ten behoeve van de opdrachtnemer conform de Arbeidsomstandighedenwet.

heeft er derhalve belang bij daarover eenduidige afspraken te maken.

5.11

Artikel 5.13 AVAF 2016 is nieuw ten opzichte van de NVAF 2009. Dit voorziet in een

De opdrachtgever dient permanent geëigende en efficiënte reddings-

middelen ter beschikking te stellen en te onderhouden, inclusief reddingsboten en

regeling voor het geval dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen op grond van

stuurlui waar vereist.

artikel 5 voldoet.

5.12

Artikel 6.

Bodem

6.1

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich

De opdrachtnemer heeft het recht zijn werk af te scheiden door middel

van hekken. Bij afscheiding van zijn werk is alleen de opdrachtnemer bevoegd daar
aanwezig te zijn.

ondergronds bevindende obstakels, die de werkzaamheden van de opdrachtnemer of
5.13

De opdrachtnemer heeft recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging

de kwaliteit van het werk nadelig kunnen beïnvloeden of hieraan schade toebrengen.

wanneer de uitvoering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer wordt vertraagd

De opdrachtgever zorgt voor het verwijderen van (al dan niet door mensen gemaakte)

of indien hij anderszins schade lijdt, doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplich-

obstakels (inclusief archeologische objecten) die tijdens het uitvoeren van de werkzaam-

tingen op grond van dit artikel voldoet, tenzij de kosten en/of vertraging hun oorzaak

heden worden ontdekt.

vinden in een omstandigheid die de opdrachtnemer kan worden toegerekend.
6.2

De opdrachtgever zorgt voor een adequate voorziening voor het verwijderen

Toelichting

van, het verpakken van of de bescherming tegen in de bodem aangetroffen giftige of

Artikel 5 AVAF 2016 bevat de specifieke verplichtingen van de opdrachtgever ten

schadelijke materialen. Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van het werk in ver-

aanzien van het bouwterrein. Deze verplichtingen waren deels opgenomen in artikel 6

band met het aantreffen van voorwerpen of stoffen als bedoeld in § 6 lid 16a UAV 2012

NVAF 2009.

veiligheidsmaatregelen moet nemen, worden de hieruit voortvloeiende verplichtingen
of kosten hem als meer werk vergoed.

In verband met de specifieke branche-eigenschappen is een duidelijke regeling over het
bouwterrein van groot belang. Zoals reeds opgemerkt, komt de funderingsaannemer

6.3

veelal als eerste op het werk. Bovendien wordt gewerkt met zware en grote machines,

de WION is voldaan. De opdrachtgever draagt onder meer zorg voor de KLIC-melding

waarbij de begaanbaarheid van het bouwterrein cruciaal is. Verder blijkt uit de reacties

en het duidelijk en gedetailleerd uitzetten, markeren of aanwijzen op de werkplek van

in de literatuur dat artikel 5 een belangrijke rol vervult. Van de aldaar genoemde werk-

de precieze locatie van bestaande ondergrondse of bovengrondse obstakels, kabels en

zaamheden wordt nogal eens voetstoots aangenomen dat zij tot de verplichtingen van

leidingen. Hij verschaft tekeningen waarop de precieze positie en het precieze niveau

de opdrachtnemer behoren. Zonder duidelijke afspraak daarover kan daarvan echter

ervan met betrekking tot het werk van de opdrachtnemer staan aangegeven. Hij zorgt

niet worden uitgegaan. In de praktijk worden funderingsaannemers veelal voor een heel

voor een gedegen instructie aan de leidinggevende van de opdrachtnemer.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat aan de verplichtingen op grond van

specifiek deel van de totale werkzaamheden ingeschakeld, zodat het uitgangspunt is dat
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6.4

De opdrachtnemer heeft recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging

7.3

Indien het niet mogelijk is dat de opdrachtnemer op de overeengekomen

wanneer de uitvoering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer wordt vertraagd

week zijn werkzaamheden aanvangt, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer zo

of indien hij anderszins schade lijdt, doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplich-

vroeg mogelijk, doch uiterlijk twee weken voor aanvang, of zoveel werkdagen als door

tingen op grond van dit artikel voldoet, tenzij de kosten en/of vertraging hun oorzaak

partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum waarschuwen.

vinden in een omstandigheid die de opdrachtnemer kan worden toegerekend.
7.4

Indien de werkzaamheden door toedoen van de opdrachtgever niet in

Toelichting

de overeengekomen week kan aanvangen zal met de opdrachtnemer een nieuwe

Artikel 6 AVAF 2016 bevat de verplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien van wat

aanvangsweek moeten worden overeengekomen welke past in de planning van de

zich onder de grond bevindt. In met name het tweede lid van artikel 4 AVAF 2016 is

opdrachtnemer.

reeds vastgelegd dat de opdrachtgever de plicht heeft de opdrachtnemer te informeren
over hetgeen zich in de bodem bevindt. In artikel 6 worden de concrete verplichtingen

7.5

van de opdrachtgever ten aanzien van de gesteldheid van de bodem behandeld. In de

gen werk wordt vertraagd door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever

NVAF 2009 stonden deze verplichtingen nog ‘verstopt’ in het bredere artikel 6 NVAF

komende omstandigheden of door wijziging van de overeenkomst dan wel de voor-

2009. In verband met het grote belang van de gesteldheid van de bodem voor de funde-

waarden van de uitvoering, dient de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende

ringsaannemer is een aparte regeling op zijn plaats.

schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

De opdrachtgever heeft op grond van het eerste lid van artikel 6 AVAF 2016 de ver-

7.6

plichting ondergrondse obstakels te verwijderen, ook wanneer deze pas tijdens de

de opdrachtnemer lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren

werkzaamheden openbaar worden. Giftige stoffen dienen op grond van het tweede lid

van de door de opdrachtgever en door derden uit te voeren werkzaamheden en/of

te worden verwijderd. Nieuw is de tweede volzin van artikel 6.2, waarin wordt bepaald

leveringen, dan wel andere omstandigheden, die voor rekening van de opdrachtgever

dat (veiligheids)maatregelen die de opdrachtnemer moet treffen in het kader van

zijn, aan de opdrachtnemer vergoeden.

Indien de aanvang of de voortgang van het aan de opdrachtnemer opgedra-

De opdrachtgever zal de stagnatiekosten, bedrijfsschade en gevolgschade, die

schadelijke stoffen als meer werk moeten worden aangemerkt. De UAV 2012 laat
onduidelijkheid bestaan over de vraag voor wiens rekening die werkzaamheden komen,

7.7

welke onduidelijkheid in de AVAF 2016 hierdoor wordt beëindigd.

opdrachtnemer onafhankelijke, niet voor zijn risico komende oorzaak als gevolg waar-

Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil en/of controle van de

van de opdrachtnemer verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. In elk geval wordt
Het derde lid behandelt de verplichtingen op grond van de WION, zoals de KLIC-

onder overmacht verstaan: abnormaal hoge of lage waterstand, ijsgang, onwerkbaar

melding, die contractueel de verantwoordelijkheid zijn van de opdrachtgever. Wettelijk

weer, werkstaking, oproer, molest en vertraging in door de opdrachtgever en/of derden

gezien is de feitelijke grondroerder verplicht aan de WION te voldoen, maar in de

te verrichten werkzaamheden en leveringen buiten de verantwoordelijkheid van de

funderingspraktijk is het gebruikelijk dat de opdrachtgever zorgt voor de KLIC-melding

opdrachtnemer.

en voor de inventarisatie van de aanwezige ondergrondse kabels en leidingen.
7.8

Indien de opdrachtnemer door gewijzigde omstandigheden, overmacht

Het vierde lid regelt ten slotte de juridische gevolgen van het tekortschieten van de

of schorsing van de werkzaamheden wordt gehinderd uitvoering dan wel volledig

opdrachtgever in zijn verplichtingen op grond van dit artikel.

uitvoering te geven aan de overeenkomst, heeft hij het recht de uitvoering van de
overeenkomst aan te passen. De opdrachtnemer zal daarbij rekening houden met

Artikel 7. Aanvang van het werk; uitvoeringsduur

de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

7.1

7.9

De opdrachtgever zal in overleg met de opdrachtnemer een realistische

planning opstellen. § 7 lid 1 UAV 2012 is niet van toepassing.

Onverlet het bepaalde in § 14 UAV 2012 zal gewijzigde uitvoering als

gevolg van de in artikel 7.8 bedoelde omstandigheden als meer en minder werk
worden verrekend.

7.2

De opdrachtgever dient in overleg met de opdrachtnemer de bouwlocatie op

de eerste dag van de overeengekomen week ter beschikking te stellen. In overleg tussen
partijen wordt bepaald op welke dag in de overeengekomen week het werk aanvangt.
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8.4

Toelichting
Ten opzichte van de UAV 2012 verdient zeker de factor tijd bijzondere aandacht in de
AVAF 2016. De funderingsaannemer is sterk afhankelijk van transportmiddelen, omdat
zware machines aan te voeren. Naast het inregelen van transport vraagt het reserveren
van funderingsmachines om enige flexibiliteit in de overeenkomst. Daaraan komt artikel 7
AVAF 2016 tegemoet. Het artikel is deels ongewijzigd ten opzichte van artikel 7 NVAF 2009.
Naast enkele redactionele aanpassingen zijn het eerste, tweede en derde lid aangescherpt. Wanneer partijen in eerste instantie geen aanvangstermijn afgenomen, geldt
niet het uitgangspunt van de UAV 2012 (de vijfde dag nadat het werk is opgedragen).
Te allen tijde dienen partijen in overleg te treden over een realistische planning. Daarbij
is het soms slechts mogelijk een bepaalde aanvangsweek overeen te komen en kan
slechts kort van te voren de specifieke dag in die week worden vastgelegd.
Artikel 8. Verzekering
8.1

In afwijking van § 43b lid 1 UAV 2012 verzekert de opdrachtgever het werk

vanaf de aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn, indien
overeengekomen, althans in elk geval tot en met de oplevering, door middel van een
CAR-verzekering, tegen alle materiële schade, verlies of vernietiging, door welke oorzaak dan ook, met terzijdestelling van artikel 951 en voor zover nodig artikel 932 Boek 7
BW, tegen een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding de kosten van opruiming,

De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de CAR-verzekering niet

voorzien is van een in-de-grond-gevormde-palen- en/of damwandenclausule.
8.5

De opdrachtgever zal bedingen dat in de polis alle bij de uitvoering van

het werk betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden
aangemerkt.
8.6

Onverminderd de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te voldoen

aan de verplichtingen van dit artikel is de opdrachtgever verplicht voor aanvang van
het werk de polis, de algemene polisvoorwaarden en de clausules te verstrekken. De
opdrachtgever is voorts verplicht op verzoek van de opdrachtnemer aan te tonen dat
er feitelijke dekking is.
8.7

Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 zal de opdrachtgever in welke

hoedanigheid dan ook en/of zijn werknemers nimmer gelden als medeverzekerde(n)
onder de verzekeringspolissen van de opdrachtnemer.
8.8

De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken tot schade-

vergoeding, waarvoor de CAR-verzekering geen aanspraak op uitkering geeft als gevolg
van het tekortschieten van de opdrachtgever in de verplichtingen op grond van dit
artikel.

herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan kunnen worden
voldaan. Deze CAR-verzekering dient primair te zijn, in de zin dat deze prevaleert boven

Toelichting

andere verzekeringen.

Artikel 8 AVAF 2016 treedt in de plaats van artikel 10 NVAF 2009. Behoudens toevoeging
van het vierde en achtste lid heeft dit artikel geen echte inhoudelijke wijzigingen onder-

8.2

De CAR-polis zal bepalen dat in elk geval van schade de uitkering van de

gaan. Wel is redactioneel het een en ander aangepast. Verder is het artikel verplaatst in

verzekeringspenningen zal geschieden aan wie de zaken toebehoren. Aftrek in verband

de zin dat het voor het artikel over aansprakelijkheid (artikel 9) is geplaatst. Juist omdat

met eigen risico kan voor opdrachtnemer nimmer meer bedragen dan 1% van zijn aan-

artikel 8 ingaat op de verplichting van de opdrachtgever om een primaire CAR-verzeke-

nemingssom per gebeurtenis. De opdrachtgever zal eventuele schades niet verrekenen

ring af te sluiten, gaat het onderwerp ‘verzekering’ immers vooraf aan het onderwerp

met de aannemingssom van de opdrachtnemer.

‘aansprakelijkheid’.

8.3

Omdat de funderingsaannemer veelvuldig optreedt als onderaannemer en sowieso al

-

De verzekering dekt tenminste:
de schade die ontstaat als gevolg van verlies en/of materiële beschadiging van (een

kwetsbaar is, is het belangrijk dat over de CAR-verzekering geen onduidelijkheid be-

deel van) het werk, alsmede alle bijkomende werken, meer werk, wijzigingen, alle voor

staat. Deze CAR-verzekering dient primair te zijn en mag slechts een beperkt eigen risico

het werk bestemde materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen en voorts alle

bevatten. Het derde lid bepaalt welke categorieën onder de CAR-verzekering dienen te

tijdelijke en/of hulpwerken, hulpmaterialen en alle andere ten behoeve van het werk te

vallen. Het gaat dan – kort weergegeven – om de volgende categorieën: het werk (sectie

gebruiken objecten;

I), aansprakelijkheid (sectie II) en eigendommen van de opdrachtgever (sectie III). Tevens

-

dienen alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen jegens elkaar als derden

de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van dan wel in verband staat met

de uitvoering van het werk op het bouwterrein en/of in de directe omgeving daarvan,

worden aangemerkt (8.5). Het inzagerecht is ongewijzigd (8.6). Nadrukkelijk wordt vast-

waaronder de schade die veroorzaakt is door WAM-plichtig werkmaterieel;

gelegd dat de opdrachtgever niet geldt als medeverzekerde onder verzekeringspolissen

-

(bijvoorbeeld een AVB of materieelverzekering) van de opdrachtnemer (8.7).

materiële beschadiging aan en/of verlies van eigendommen van de principaal, die

worden veroorzaakt door de werkzaamheden.
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Toegevoegd in de AVAF 2016 is het vierde lid, waarin wordt bepaald dat de CAR-verze-

9.6

kering van de opdrachtgever geen in-de-grond-gevormde-palen- of damwandenclausule

het werk in de zin van § 44 lid 1 UAV 2012 geacht voor rekening van de opdrachtgever

(met de strekking van bijvoorbeeld de adviesclausules van de Vereniging Nederlandse

te zijn, tenzij de schade aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend.

Indien het geval als bedoeld in artikel 9.5 zich voordoet, wordt schade aan

Assurantiebeurs) zal bevatten. Met name door het uitspoelen van palen (bij in de grond
gevormde palen) en door uit het slot lopen van damwanden bestaat het risico op forse

9.7

gevolgschade aan het werk of aan eigendommen van derden. Het is aan de marktpartijen

opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schade aan met het werk in verband

om zodanige (innovatie) werkwijzen te gebruiken dat de onder de genoemde clausules

staande werken van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van

uitgesloten incidenten niet inherent zijn aan de uit te voeren werkzaamheden.

de opdrachtgever of van derden, tenzij de schade door de uitvoering van het werk

Indien het geval als bedoeld in artikel 9.5 zich voordoet, aanvaardt de

is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, zijn
Voorts is het achtste lid toegevoegd, waarmee wordt overeengekomen dat de gevolgen

personeel, zijn opdrachtnemers of zijn leveranciers.

van onderverzekering voor rekening van de opdrachtgever komen. De opdrachtgever
dient de opdrachtgever te vrijwaren indien er ten onrechte geen dekking is of uitkering

9.8

plaatsvindt.

derden wegens schade waarvoor de opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst tussen

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van

opdrachtgever en opdrachtnemer niet aansprakelijk is.
Artikel 9. Aansprakelijkheid van partijen

Toelichting
Artikel 9 AVAF 2016 vervangt artikel 9 NVAF 2009. Op laatstgenoemd artikel was in de

9.1

In geval de opdrachtnemer de op hem rustende verplichtingen niet nakomt

literatuur de meest vergaande kritiek gekomen. Voorwerp van de kritiek was de in het

en de opdrachtgever hem deswege in gebreke stelt, zal de ingebrekestelling schriftelijk

artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking. In de ogen van de NVAF vormt deze

geschieden en zal de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij een redelijke termijn

aansprakelijkheidsbeperking de kern en voornaamste rechtvaardiging van het bestaan

stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

van de AVAF 2016. Tegelijkertijd geldt, om die beperking te kunnen hanteren, dat
daarvoor voldoende draagvlak moet zijn in de praktijk. Om die reden is in het nieuwe

9.2

De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid:

artikel op een aantal punten tegemoet gekomen aan de kritiek in de literatuur. Doordat

a. voor misstanden van palen en (dam)wanden, tenzij aantoonbaar veroorzaakt door

een aantal zaken is uitgelegd en geëxpliciteerd, wordt daarnaast beter uitgelegd hoe

grove nalatigheid en dit tijdig schriftelijk door de opdrachtgever is gemeld;

de voorwaarden werken of wat de achtergrond is van de regeling waarvoor is gekozen.

b. voor schade toegebracht aan ondergrondse kabels, buizen of leidingen, duikers, riole-

Ook daardoor winnen de voorwaarden aan aanvaardbaarheid.

ringen e.d., tenzij de opdrachtgever hem door middel van tekeningen voldoende heeft

Uitgangspunt van het nieuwe artikel 9 is dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is

geïnformeerd over de ligging en die ligging overeen komt met de verstrekte informatie;

voor tekortkomingen en deze dient te herstellen (9.1). Dit is het uitgangspunt van zowel

c. voor schade ten gevolge van fouten in het ontwerp, tenzij uit de overeenkomst

het Burgerlijk Wetboek als de UAV 2012 (zie § 46), hetwelk ook voor de funderings-

uitdrukkelijk blijkt dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp van het

aannemer geldt. De kernprestatie van de funderingsaannemer wordt als zodanig dus

gehele werk of voor dat deel, waarin de fout is ingetreden.

niet geëxonereerd.

9.3

Artikel 9.2 bevat een drietal uitsluitingen van aansprakelijkheid. Onder a is de beperking

De verplichting van opdrachtnemer tot het betalen van schadevergoeding, op

welke grondslag dan ook, is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de aanneemsom.

van de aansprakelijkheid voor misstanden van palen en (dam)wanden geformuleerd. Indien daarvan sprake is, kan de opdrachtgever dus ook geen nakoming vragen, behoudens

9.4

Onverminderd het bepaalde in artikel 9.3 is de verplichting van de opdracht-

indien de opdrachtnemer niet aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan Deze - op

nemer tot het betalen van schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarop de door of

het eerste gezicht tamelijk vergaande - beperking is ingegeven en gerechtvaardigd door

(mede) ten behoeve van opdrachtnemer gesloten CAR-verzekering, WAM-verzekering of

het feit dat enige misstand van palen of damwanden in absolute zin niet te voorkomen

AVB in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geven.

is. De andere beperkingen houden – kort weergegeven – in dat de opdrachtnemer in
beginsel niet aansprakelijk is voor schade aan kabels en leidingen en voor schade die het

9.5

Indien de verzekeringen als bedoeld in artikel 9.4, om welke reden dan ook,

terzake de schade waarvoor de opdrachtnemer wordt aangesproken geen aanspraak op

gevolg is van fouten in het ontwerp. Vanzelfsprekend dient de opdrachtnemer daarbij
wel aan zijn zorgplicht te voldoen.

uitkering geven, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ten slotte beperkt tot
10% van de aanneemsom, met een maximum van € 225.000,-.
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De volgende leden bevatten vervolgens (financiële) aansprakelijkheidsbeperkingen,

In de eerste plaats geldt dat de funderingsaannemer te maken heeft met lage marges

waarbij sprake is van een ‘drietrapsraket’:

aan de ene kant en hoge risico’s aan de andere kant. Een groot deel van de aanneem-

i. De eerste aansprakelijkheidsbeperking (artikel 9.3) betreft een financiële beperking.

som van de funderingsaannemer bestaat uit materiaalkosten. Niets voor niets beschouwt

De schadevergoeding die de opdrachtnemer uit hoofde van aansprakelijkheid dient te

de funderingsaannemer zichzelf – gechargeerd gezegd - nogal eens als ‘verkoper van

betalen, is nooit hoger dan zijn aanneemsom. Deze beperking is noodzakelijk om de

strekkende meters paal en vierkante meters damwand op bestelling van de opdracht-

werkzaamheden verzekerbaar te houden.

gever’. De invloed die de funderingsaannemer op de keuzes van de opdrachtgever en

ii. Ook de tweede aansprakelijkheidsbeperking (artikel 9.4) betreft een financiële be-

op de wijze van uitvoering heeft, is uitermate gering. Daarbij past niet de onbegrensde

perking. De schadevergoeding die de opdrachtnemer uit hoofde van aansprakelijkheid

aansprakelijkheid tijdens de uitvoeringsfase, zoals deze voortvloeit uit de UAV 2012.

dient te betalen, is nooit hoger dan het maximale bedrag dat onder de verzekering is
gedekt. Daarbij gaat het om de in artikel 8 bedoelde CAR-verzekering, alsook om de

In de tweede plaats is van belang dat de zware funderingswerkzaamheden plaatsvinden

WAM-verzekering en de AVB van de opdrachtnemer;

onder het maaiveld, terwijl de opdrachtnemer veelal weinig invloed heeft op de

iii. De derde aansprakelijkheidsbeperking is alleen van toepassing indien er geen dek-

uitvoeringswijze. De aard van de werkzaamheden brengt met zich dat er het nodige

king van de schade is onder één van de genoemde verzekeringen. De opdrachtnemer

kan beschadigen en mis kan gaan. Bovendien is hetgeen zich in de bodem afspeelt niet

dient de schade alsdan zelf te betalen. In dat geval zijn de artikelen 9.5, 9.6 en 9.7 van

altijd voorspelbaar en nog minder beheersbaar. Palen of planken kunnen – terwijl de

toepassing. Artikel 9.5 beperkt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer tot 10%

geotechnische informatie geen duidelijke aanleiding geeft daarvoor te vrezen - niet op

van de aanneemsom. Artikel 9.6 keert de bewijslast ten aanzien van de schade aan het

diepte komen en in de grond gevormde palen kunnen uitspoelen. De schade, veelal ook

werk om ten opzichte van de UAV 2012. Artikel 9.7 ten slotte bevat een exoneratie van

indirecte schade zoals vertragingsschade, die daardoor kan optreden, kan zeer hoog

aansprakelijkheid voor schade aan andere zaken dan het werk. De exoneratie uit artikel

oplopen. De funderingsaannemer kan daarbij soms in een schemergebied terechtkomen

9.7 geldt niet indien sprake is van bijzondere, in het artikel genoemde omstandigheden

met betrekking tot zijn aansprakelijkheid.

(opzet of grove schuld) waardoor de verantwoordelijkheid verschuift naar de opdrachtIn de derde plaats speelt de aansprakelijkheid van de funderingsaannemer meestal

nemer.

tijdens de uitvoering en voor de oplevering van het werk. Dit in afwijking van de meeste
Er is in de AVAF 2016 dus een koppeling gemaakt tussen aansprakelijkheid en verzeke-

overige aannemers, die veelal pas na oplevering van het werk te maken krijgen met

ring. Niet alleen is deze koppeling er één die veelvoudig voorkomt in de bouwpraktijk,

aansprakelijkheid uit hoofde van gebreken. De funderingsaannemer wordt na oplevering

maar tevens was deze min of meer ook reeds in de NVAF 2009 opgenomen. Artikel 9.3

vrijwel nooit meer aangesproken. Ook dat duidt erop dat het aansprakelijkheidsregime

NVAF 2009 luidde namelijk als volgt: “Onverminderd het bepaalde in artikel 10 omtrent

van de UAV 2012 – dat tot aan oplevering in feite uitgaat van onbeperkte aansprakelijk-

verzekering zal de opdrachtnemer nimmer voor meer aansprakelijk gehouden worden

heid - niet goed aansluit op de situatie van de funderingsaannemer.

dan een bedrag gelijk aan 10% van zijn aanneemsom, met een maximum van
€ 225.000,-.” Deze zinsnede, die verwijst naar de verzekering, suggereert dat indien

In de vierde plaats kan worden vermeld de aansprakelijkheidsbeperking tot 10% van

voor een hoger bedrag dekking bestaat de beperking tot 10% van de aanneemsom niet

de aanneemsom, zoals deze was opgenomen in de NVAF 2009, ook in de jurisprudentie

geldt. De koppeling van aansprakelijkheid en verzekering in de AVAF 2016 impliceert

van de Raad van Arbitrage niet zonder meer onaanvaardbaar werd geacht. Gewezen zij

dat de funderingsaannemer er goed aan doet de nieuwe set voorwaarden te bespreken

onder meer op de uitspraak RvA 11 december 2009, nr. 30.427.

met zijn assuradeuren.
Ten slotte geldt dat een beperking van de aansprakelijkheid in een percentage van de
Artikel 9.7 regelt de verplichting van de opdrachtgever om de opdrachtnemer te vrij-

aanneemsom internationaal niet ongebruikelijk is. Nederlandse aannemers accepteren

waren voor aanspraken van derden waarvoor de opdrachtnemer blijkens artikel 9 niet

doorgaans - in tegenstelling tot bijvoorbeeld Angelsaksische – onbeperkte aansprakelijk-

aansprakelijk is.

heid tijdens de uitvoeringsfase. Naast allerlei specifieke uitsluitingen wordt internationaal
nogal eens gewerkt met een ‘overall liability cap’ (aansprakelijkheidsbeperking) van

Hoewel de aansprakelijkheidsbeperkingen in artikel 9 als een aanzienlijke afwijking van

25-45% van de aanneemsom. Dat betekent dat de aansprakelijkheid voor (gevolg)

de UAV 2012 kunnen worden beschouwd, zijn zij voor het kunnen functioneren van de

schade bij derden, boetes, het niet nakomen van een waarschuwingsplicht, voortijdige

funderingsbranche van groot belang. Gewezen zij daarbij op de volgende bijzondere

beëindiging etc. in alle gevallen nooit hoger mag zijn dan de overeengekomen liability

omstandigheden.

cap, als percentage van de aanneemsom. Ook kan gewezen worden op § 28 lid 3 UAV
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-GC, waarin een overall aansprakelijkheidsbeperking van 10% van de aanneemsom

zodanig kan worden beschouwd) dient de opdrachtgever het werk op te nemen en al

is opgenomen met een minimum van de redelijkerwijs te verzekeren som (zijnde

dan niet goed te keuren. Door goedkeuring wordt het werk opgeleverd. Tevens geldt

€ 1.500.000,-). Ook de Metaalunievoorwaarden kennen een tweetrapsraket, waarbij

ingebruikname als oplevering, waaronder tevens valt het verder verrichten van werk-

de beperking in de eerste plaats de maximale verzekerde som betreft en in de tweede

zaamheden voortbouwend op de werkzaamheden van de funderingsaannemer.

plaats – bij gebreke van de dekking van de schade onder enige verzekering – 15% van
de aanneemsom. De AVAF 2016 zoeken in die zin aansluiting bij een bestaande contract-

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

spraktijk. Daarvoor zijn, zo- als blijkt uit het voorgaande, voldoende redenen. Voor de
funderingsbranche is het zelfs noodzakelijk om de ‘liability cap’ te reduceren

11.1

tot 10% van de aanneemsom. Uiteraard geldt daarbij wel dat deze beperking, zoals

komst heeft verricht, blijven de geleverde materialen voor rekening en risico van de

dat ook in de contractspraktijk gaat, pas opgaat als er geen dekking blijkt te zijn onder

opdrachtgever en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van de opdrachtnemer.

Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van de overeen-

enige verzekering.
11.2
Artikel 10. Oplevering

Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over door de opdrachtgever

reeds betaalde materialen, indien en voor zover door de opdrachtgever andere, ook
later geleverde, materialen onbetaald blijven.

10.1

De opdrachtnemer zal de opdrachtgever melden wanneer het werk naar zijn

mening gereed is. Een ingediende slottermijn of eindrekening wordt als gereedmelding

Toelichting

beschouwd van de daarvoor uitgevoerde werkzaamheden.

Dit artikel is ongewijzigd ten opzichte van artikel 13 NVAF en spreekt voor zich. De
mate waarin het eigendomsvoorbehoud daadwerkelijk zal kunnen worden uitgeoefend,

10.2

De opdrachtgever zal naar aanleiding van de gereedmelding het werk opnemen

hangt uiteraard af van de omstandigheden van het geval.

en aansluitend aan de opdrachtnemer mededelen of het werk al dan niet wordt goedgekeurd, eventueel met vermelding van de opleveringspunten die nog verholpen dienen

Artikel 12. Geschillen

te worden.
12.1
10.3

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het door de opdrachtgever

Tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen worden alle

geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig

wordt goedgekeurd dan wel indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na de

worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die

dag waarop het werk volgens de melding van de opdrachtnemer gereed was schriftelijk

daarvan een uitvloeisel zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,

heeft laten weten het werk niet goed te keuren. Het werk wordt tevens als opgeleverd

beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Raad van Arbitrage voor

beschouwd indien het door de opdrachtgever in gebruik wordt genomen, waaronder

de Bouw zoals dat geldt op de dag van opdrachtverlening c.q. opdrachtbevestiging.

tevens verstaan dient te worden het verder verrichten van werkzaamheden aan dat
werk door opdrachtgever.

12.2

De opdrachtnemer heeft het recht om in plaats van een beroep op de geschil-

lenregeling zoals vermeld in artikel 12.1 een geschil voor te leggen aan de bevoegde
10.4

Als dag van oplevering geldt de dag waarop het werk volgens melding van

rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer.

de opdrachtnemer gereed was, mits het werk daarna volgens artikel 10.3 als opgeleverd
kan worden beschouwd.

12.3

Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige

rechter of arbiter als nietig of onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze
Toelichting

geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van

De funderingsaannemer levert in een zeer vroeg stadium op, namelijk ver voordat het

de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.

gehele werk wordt opgeleverd. De funderingsaannemer komt als eerste en vertrekt ook
weer als eerste. Dat maakt het noodzakelijk om de oplevering van het funderingswerk

Toelichting

te regelen in de AVAF 2016, zoals dat ook gebeurde in artikel 11 NVAF 2009.

De eerste twee leden zijn ongewijzigd ten opzichte van artikel 15 NVAF 2009. Deze
artikelen voorzien in de geschillenregeling, waarbij – in overeenstemming met de UAV

Na gereedmelding door de funderingsaannemer (waarbij ook een slottermijn als
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In afwijking daarvan is de opdrachtnemer tevens bevoegd het geschil voor te leggen

Ten slotte wordt opgemerkt dat de AVAF 2016 op hoofdlijnen een adequate regeling

aan de bevoegde burgerlijke rechter. Het derde lid is nieuw toegevoegd en bevat een

vormen (in aanvulling op en in afwijking van de UAV 2012 uiteraard), maar dat de

conversiebepaling. Mocht een van de bepalingen uit de AVAF 2016 nietig of onredelijk

funderingsaannemer bij elke overeenkomst die hij sluit uiteindelijk maatwerk zal moeten

bezwarend blijken te zijn, dan geldt op grond van artikel 12.3 dat die bepaling wordt

leveren. In de overeenkomst waarin de AVAF 2016 van toepassing verklaard zullen

geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die niet nietig of onredelijke bezwarend

worden, zal ook nog altijd een aantal onderneming- en werkspecifieke afspraken

is, waarbij zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij de inhoud van de nietige of

moeten worden gemaakt. In dat kader is in bijlage I bij deze Tekst & Toelichting een

vernietigde bepaling. Het derde lid is in lijn met artikel 3:42 BW, maar vormt daarop een

(niet-uit- puttende) lijst gemaakt van de zaken die in de AVAF 2016 niet geregeld zijn

aanvulling.

maar onder omstandigheden wel van belang kunnen zijn. De bijlage beoogt – net als
deze Tekst & Toelichting - een hulpmiddel te zijn bij de dagelijkse praktijk van de

Hoofdstuk 3 Uitleiding

contractvorming. Dat laat onverlet dat een goed contract uiteindelijk nooit panklaar
uit een boekje komt, maar altijd moet worden afgestemd op de omstandigheden van

Ter uitleiding wordt nog het volgende opgemerkt. Met de AVAF 2016 ligt er een nieuwe

het geval.

set voorwaarden dat - in lijn met de NVAF 2009, maar aangepast aan de eisen van de tijd
- recht doet aan de specifieke rol van de funderingsaannemer. Tegelijkertijd geldt bij het

De Tekst & Toelichting is - in opdracht van de werkgroep contractuele relaties van de

tot stand komen van de AVAF 2016 ook de kritiek is meegewogen die vanuit ‘hoofd-

NVAF - tot stand gebracht door mr. L. Alberts en mr. G.L. Weerheim van BVD Advocaten

aannemer-perspectief’ op de voorwaarden is gekomen. Ook is gedurende het herzienings-

te Hardinxveld-Giessendam. Aan de toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.

proces diverse malen overleg gevoerd met de technische verzekeraars. Het resultaat van
het herzieningsproces heeft in die zin gewonnen aan evenwichtigheid, maar wil nog
steeds een lans breken voor de kwetsbare funderingsaannemer.
In die combinatie vormen de AVAF 2016 een verbetering ten opzichte van de NVAF 2009.
De bescherming van de funderingsaannemer ten opzichte van de oude voorwaarden is
met name ten aanzien van de volgende punten verbeterd:
•

Wat nu precies wel en wat niet tot de overeenkomst behoort, is geëxpliciteerd
(artikel 2);

•

De verplichting van de opdrachtgever tot het verstrekken van de nodige
inlichtingen (informatieplicht) is beter uitgewerkt (artikel 4);

•

De verplichtingen van de opdrachtgever met betrekking tot het afsluiten van
de CAR-verzekering zijn verscherpt (artikel 8);

•

De beperking van de aansprakelijkheid van de funderingsaannemer is
gehandhaafd, maar heeft wel gewonnen aan aanvaardbaarheid voor de
overige partijen in het bouwproces (artikel 9).

Tegelijkertijd heeft met name de gelaagde aansprakelijkheidsstructuur van artikel 9
(hiervoor aangeduid met ‘drietrapsraket’) ertoe geleid dat het toepasselijke regime
complexer is geworden. Van zowel de funderingsaannemer als zijn opdrachtgever wordt
dan ook verwacht dat zij goed kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden als ook
deze toelichting. Ook geldt dat de geëxpliciteerde verplichtingen van de opdrachtgever
de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer onverlet laten. De opdrachtnemer
zal zich bijvoorbeeld nog steeds van zijn waarschuwingsplicht (ex § 6 lid 14 UAV 2012)
moeten kwijten.
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Algemene Voorwaarden voor de Directe
Aanneming van Funderingswerken 2020
(AVAF Directe Aanneming 2020)

2.2

Alle niet met name in de overeenkomst genoemde werkzaamheden maken

geen onderdeel uit van de overeenkomst. De aannemer informeert de opdrachtgever
voorafgaand aan of bij het sluiten van de overeenkomst over de noodzakelijke maar niet
in de overeenkomst opgenomen werkzaamheden.

Artikel 1. Offerte
2.3
1.1

De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens

spoedeisende omstandigheden.

Tenzij anders overeengekomen, zijn in elk geval de volgende werkzaamheden

en kosten (naast de overeengekomen prijs) voor rekening van de opdrachtgever:
- het treffen van alle noodzakelijke verkeersvoorzieningen, het verkrijgen van eventuele
vergunningen en de betaling van precariorechten;

1.2

In de offerte wordt onder meer aangegeven:

- aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektra;

a. de plaats en omschrijving van het werk, waarbij expliciet wordt aangegeven of de

- het verwijderen van alle (onvoorziene) obstakels in, op en boven de grond, welke de

betreffende werkzaamheden zien op de uitvoering van het werk en/of het ontwerp;

uitvoering van het werk belemmeren of schade kunnen veroorzaken.

b. indien het ontwerp van het werk afkomstig is van de opdrachtgever, wordt
tevens vermeld volgens welke ontwerpgegevens (waaronder tekeningen, technische

Artikel 3. Risicoregeling, prijzen

omschrijvingen, berekeningen) het werk zal worden uitgevoerd;
c. het tijdstip van aanvang van het werk alsmede de termijn waarbinnen het werk zal

3.1

worden opgeleverd;

van aanbieding geldende belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en

d. de prijsvormingsmethode die voor het uit te voeren werk zal worden gehanteerd:

grondstofprijzen en andere kosten. Indien na de datum van de aanbieding een of meer

aanneemsom (vast bedrag) of regie (prijsfactoren waaronder uurtarieven, opslagen

van deze kostencategorieën een wijziging ondergaat c.q. ondergaan, is de aannemer

en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De verschuldigde omzetbelasting

gerechtigd de overeengekomen prijs naar aanleiding daarvan te wijzigen.

De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op de datum

wordt in de offerte afzonderlijk vermeld;
e. of betaling van de aanneemsom of prijs op basis van regie in termijnen zal

3.2

plaatsvinden;

uitsluitend toepassing voor zover het werk ongewijzigd tot stand komt en de werk-

f. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit

zaamheden ongewijzigd verricht kunnen worden. Indien de uitvoeringswijze wijzigt,

voortvloeiende aannemingsovereenkomst.

worden de afwijkingen van de verrekenbare hoeveelheden verrekend tegen de

Indien door de aannemer verrekenprijzen zijn opgegeven, vinden deze

verrekenprijzen. Wanneer de afwijking meer dan 10% van de overeengekomen
1.3

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door

hoeveelheid bedraagt, is aannemer gerechtigd met inachtneming van de gewijzigde

de aannemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer.

omstandigheden een gewijzigde verrekenprijs toe te passen, tegen welke gewijzigde

Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een

prijs de verrekening alsdan plaatsvindt.

vergelijkbare offerte te verkrijgen. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze
bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de aannemer gedaan verzoek op

3.3

kosten van de opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.

sprake is van verrekenprijzen, kan de aannemer slechts dan een verhoging van de prijs

Voor zover de uitvoeringswijze of de omvang van het werk wijzigt en geen

vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een
Artikel 2. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

daaruit voortvloeiende prijsverhoging waarbij hij een reële indicatie van de prijsverhoging
geeft, tenzij de opdrachtgever de noodzaak tot een prijsverhoging en de reële indicatie

2.1

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte van de

uit zichzelf had moeten begrijpen.

aannemer of door een schriftelijke overeenkomst. Indien niet schriftelijk binnen veertien
werkdagen na ontvangst door de opdrachtgever van een schriftelijke bevestiging van

3.4

een mondelinge opdracht de juistheid daarvan wordt ontkend, zijn partijen hieraan

omstandigheden – schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Bij gebreke

gebonden.

van een schriftelijke of elektronische wijzigingsopdracht rust het bewijs van de wijziging
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op de partij die aanspraak maakt op uitvoering van het werk dan wel betaling van de

4.6

prijs.

algehele geschiktheid voor door hem voorgeschreven bouwstoffen en voor bouwstoffen,

Onverlet de overige verplichtingen van de opdrachtgever staat hij in voor de

die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, tenzij de
Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever en aannemer

aannemer een keuzemogelijkheid had met betrekking tot deze bouwstoffen.

4.1

4.7

De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of

De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen

namens hem verstrekte gegevens, zoals onder meer in dit artikel genoemd. Indien deze

van de overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient het werk zodanig uit te voeren

gegevens vervaardigd zijn door een derde in opdracht van de opdrachtgever, wordt de

dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

deskundigheid van deze derde toegerekend aan de opdrachtgever.
4.8
4.2

De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over

De aannemer is slechts verantwoordelijk voor de werkzaamheden die in de

overeenkomst zijn begrepen, hetgeen onverlet laat dat de aannemer niet verantwoor-

de hierna genoemde gegevens, indien is overeengekomen dat de opdrachtgever deze

delijk is voor de onjuistheid van - voor het ontwerp of de uitvoering van het werk -

aan de aannemer verstrekt:

relevante gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt.

a. voor het werk relevante c.q. prijs beïnvloedende geotechnische en hydrologische
gegevens;

4.9

b. informatie over verontreiniging van de bodem;

de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de

c. uit het werk komende oude bouwstoffen en/of door de opdrachtgever ter beschikking

opdrachtgever gegeven aanwijzingen, alsmede op gebreken in de door de opdrachtgever

gestelde bouwstoffen; of

ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de

d. gegevens over de bouwkundige staat van belendingen;

aannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

De aannemer wijst de opdrachtgever op onvolkomenheden in door of namens

e. informatie over de aanwezigheid van NGE (Niet Gesprongen Explosieven) en
archeologisch materiaal.

4.10

De aannemer heeft recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging

wanneer de uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer wordt vertraagd of
4.3

De opdrachtgever informeert de aannemer zo spoedig mogelijk over

indien hij anderszins schade lijdt, doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen

wijzigingen van werk- en/of terreinomstandigheden die de opdrachtgever

op grond van dit artikel voldoet, tenzij de kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden

van te voren bekend zijn of hadden moeten zijn.

in een omstandigheid die de aannemer kan worden toegerekend.

4.4

Artikel 5. Bouwterrein

De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig voor aanvang van

de werkzaamheden kan beschikken over de voor uitvoering van het werk benodigde
goedkeuringen en vergunningen. De opdrachtgever verricht de nodige betalingen van

5.1

heffingen en tarieven die eventueel verschuldigd zijn voor het gebruik van het terrein

van het bouwterrein en/of in geval van waterwerk voor de bevaarbaarheid naar en op

of uitvoering van de funderingswerken.

het werkterrein, ten behoeve van het vervoer van materieel, materialen en personeel.

De opdrachtgever zorgt voor een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid

De kosten van eventueel noodzakelijke voorzieningen om het terrein begaanbaar en
4.5

Tenzij anders overeengekomen, draagt de opdrachtgever de verantwoor-

delijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven volgorde van de uit te voeren

geschikt te maken voor de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer zijn
voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

werkzaamheden, voorgeschreven paalsystemen of damwandprofielen en funderingstechnieken, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid

5.2

of door hydrologische oorzaken kan worden uitgeoefend, de staat en de ligging van

van elektriciteit, gas en water.

De opdrachtgever zorgt voor voldoende toegang tot en gebruiksmogelijkheid

kabels, leidingen en constructies of obstakels in de ondergrond, niet of onjuist verstrekte
informatie waarvan de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst verplicht is deze te

5.3

verstrekken, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

Bij afscheiding van zijn werk is alleen de aannemer bevoegd daar aanwezig te zijn.
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5.4

De aannemer heeft recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging,

7.2

De opdrachtgever dient in overleg met de aannemer de bouwlocatie op de

wanneer de uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer wordt vertraagd of

eerste dag van de overeengekomen week ter beschikking te stellen. In overleg tussen

indien hij anderszins schade lijdt, doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen

partijen wordt bepaald op welke dag in de overeengekomen week het werk aanvangt.

op grond van dit artikel voldoet, tenzij de kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden
in een omstandigheid die de aannemer kan worden toegerekend.

7.3

Indien het niet mogelijk is dat de aannemer op de overeengekomen week

zijn werkzaamheden aanvangt, zal de opdrachtgever de aannemer zo vroeg mogelijk,
Artikel 6. Bodem

doch uiterlijk twee weken voor aanvang, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum waarschuwen.

6.1

Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor

het vooraf (laten) verwijderen van zich ondergronds of bovengronds bevindende

7.4

obstakels, die de werkzaamheden van de aannemer of de kwaliteit van het werk nadelig

overeengekomen week kan aanvangen zal met de aannemer een nieuwe aanvangsweek

kunnen beïnvloeden of hieraan schade toebrengen. De opdrachtgever zorgt voor het

moeten worden overeengekomen welke past in de planning van de aannemer.

Indien de werkzaamheden door toedoen van de opdrachtgever niet in de

verwijderen van (al dan niet door mensen gemaakte) obstakels (inclusief archeologische
objecten) die tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden worden ontdekt. De kosten

7.5

voor deze werkzaamheden blijven voor rekening van de opdrachtgever.

wordt vertraagd door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende

Indien de aanvang of de voortgang van het aan de aannemer opgedragen werk

omstandigheden of door wijziging van de overeenkomst dan wel de voorwaarden van de
6.2

Tenzij anders overeengekomen, zorgt de opdrachtgever voor een adequate

voorziening voor het verwijderen van, het verpakken van of de bescherming tegen in

uitvoering, dient de daaruit voor de aannemer voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

de bodem aangetroffen giftige of schadelijke materialen. Indien de aannemer bij de
uitvoering van het werk in verband met het aantreffen van voorwerpen of stoffen

7.6

waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan

de aannemer lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de

personen, goederen of milieu, veiligheidsmaatregelen moet nemen, worden de hieruit

door de opdrachtgever en door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen,

voortvloeiende verplichtingen of kosten aan aannemer als meerwerk vergoed door

dan wel andere omstandigheden, die voor rekening van de opdrachtgever zijn, aan de

de opdrachtgever.

aannemer vergoeden. De schadevergoedingsplicht op grond van deze bepaling reikt niet

De opdrachtgever zal de stagnatiekosten, bedrijfsschade en gevolgschade, die

verder dan de overeengekomen prijs voor het gehele werk.
6.3

De aannemer zorgt ervoor dat aan de verplichtingen op grond van de WION

of WIBON is voldaan. Eventuele hieruit voortvloeiende gevolgen of gevolgen verband

7.7

houdend met de werkelijke locatie van kabels en leidingen voor de uitvoering van het

onafhankelijke, niet voor zijn risico komende oorzaak als gevolg waarvan de aannemer

werk en/of het ontwerp komen voor rekening van de opdrachtgever en worden aan

verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht

aannemer als meerwerk vergoed.

verstaan: abnormaal hoge of lage waterstand, ijsgang, onwerkbaar weer, werkstaking,

Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil en/of controle van de aannemer

oproer, molest en vertraging in door de opdrachtgever en/of derden te verrichten werk6.4

De aannemer heeft recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging

zaamheden en leveringen buiten de verantwoordelijkheid van de aannemer.

wanneer de uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer wordt vertraagd of
indien hij anderszins schade lijdt, doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen

7.8

op grond van dit artikel voldoet, tenzij de kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden

van de werkzaamheden wordt gehinderd uitvoering dan wel volledig uitvoering te geven

in een omstandigheid die de aannemer kan worden toegerekend.

aan de overeenkomst, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst aan te passen.

Indien de aannemer door gewijzigde omstandigheden, overmacht of schorsing

De aannemer zal daarbij rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de
Artikel 7. Aanvang van het werk; uitvoeringsduur

opdrachtgever.

7.1

7.9

De aannemer zal in overleg met de opdrachtgever een realistische planning

voor het werk opstellen.

De gewijzigde uitvoering als gevolg van de in artikel 7.8 bedoelde omstandig-

heden zal als meer en minder werk worden verrekend. De aannemer informeert de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk over deze verrekening.
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Artikel 8. Verzekering
8.6
8.1

a. De aannemer dient verzekeringen aan te gaan waarin de opdrachtgever

De opdrachtgever zal op eerste verzoek van de aannemer de polis, de algemene

polisvoorwaarden en de clausules van de CAR-verzekering aan de aannemer verstrekken.

(en de directie) als mede-verzekerden zijn opgenomen, een en ander voor zover dit naar

De opdrachtgever is voorts verplicht op verzoek van de aannemer aan te tonen dat er

de aard en de omvang van het werk nodig en gebruikelijk is. De aannemer zorgt ervoor

feitelijke dekking is. Een en ander, tenzij anders overeengekomen.

dat de opdrachtgever (of de directie) schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud
van vorenbedoelde verzekeringen ontvangt.
b. Indien bij bestek bepaald is of anderszins partijen overeengekomen zijn

8.7

Indien opdrachtgever ingevolge artikel 8.2 en verder zorgdraagt voor de

CAR-verzekering blijft onverlet dat de opdrachtgever in welke hoedanigheid dan ook en/

dat de opdrachtgever het werk verzekert, dan zijn de artikelleden 8.2 tot en met 8.7 van

of nevenaannemers nimmer gelden als medeverzekerde(n) onder de verzekeringspolissen

toepassing.

van de aannemer.

8.2

Artikel 9. Aansprakelijkheid van partijen

De opdrachtgever verzekert het werk vanaf in elk geval de aanvang van het

werk tot en met de oplevering door aannemer, door middel van een CAR-verzekering,
tegen alle materiële schade, verlies of vernietiging, door welke oorzaak dan ook, met

9.1

terzijdestelling van artikel 951 en voor zover nodig artikel 932 Boek 7 BW, tegen een

de opdrachtgever hem deswege in gebreke stelt, zal de ingebrekestelling schriftelijk

zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding de kosten van opruiming, herstel of

geschieden en zal de opdrachtgever de aannemer daarbij een redelijke termijn stellen

vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan kunnen worden voldaan.

om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

In geval de aannemer de op hem rustende verplichtingen niet nakomt en

Deze CAR-verzekering dient primair te zijn, in de zin dat deze prevaleert boven andere
verzekeringen, tenzij anders overeengekomen.

9.2

De aannemer aanvaardt geen aansprakelijkheid:

a. voor misstanden van palen en (dam)wanden, indien zij een gevolg is van omstandig8.3

De CAR-polis zal bepalen dat in elk geval van schade de uitkering van

heden die voor verantwoordelijkheid van opdrachtgever komen;

de verzekeringspenningen zal geschieden aan wie de zaken toebehoren. Aftrek in

b. voor schade toegebracht aan ondergrondse kabels, buizen of leidingen, duikers,

verband met eigen risico kan voor aannemer nimmer meer bedragen dan 1% van

rioleringen e.d., indien zulks een gevolg is van gegevensverstrekking door de opdracht-

zijn aannemingssom per gebeurtenis. De opdrachtgever zal eventuele schades niet

gever;

verrekenen met de aannemingssom van de aannemer.

c. voor schade ten gevolge van fouten in het ontwerp, tenzij uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat de aannemer verantwoordelijk is voor het ontwerp van het gehele

8.4

De verzekering dekt tenminste:

werk of voor dat deel, waarin de fout is ingetreden.

- de schade die ontstaat als gevolg van verlies en/of materiële beschadiging van (een
deel van) het werk, alsmede alle bijkomende werken, meer werk, wijzigingen, alle voor

9.3

het werk bestemde materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen en voorts alle

grondslag dan ook, is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de aanneemsom.

De verplichting van aannemer tot het betalen van schadevergoeding, op welke

tijdelijke en/of hulpwerken, hulpmaterialen en alle andere ten behoeve van het werk te
gebruiken objecten;

9.4

- de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van dan wel in verband staat met

tot het betalen van schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarop de CAR-verzekering,

de uitvoering van het werk op het bouwterrein en/of in de directe omgeving daarvan,

WAM-verzekering of AVB in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geven.

Onverminderd het bepaalde in artikel 9.3 is de verplichting van de aannemer

waaronder de schade die veroorzaakt is door WAM-plichtig werkmaterieel;
- materiële beschadiging aan en/of verlies van eigendommen van de opdrachtgever, die

9.5

worden veroorzaakt door de werkzaamheden.

terzake de schade waarvoor de aannemer wordt aangesproken geen aanspraak op

Indien de verzekeringen als bedoeld in artikel 9.4, om welke reden dan ook,

uitkering geven, is de aansprakelijkheid van de aannemer ten slotte beperkt tot 10%
8.5

De opdrachtgever zal bedingen dat in de polis alle bij de uitvoering van

van de aanneemsom, met een maximum van € 225.000,-.

het werk betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden
aangemerkt, tenzij anders overeengekomen.
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9.6

Indien het geval als bedoeld in artikel 9.5 zich voordoet, wordt schade aan

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

het geheel of gedeeltelijk door de aannemer ten behoeve van de opdrachtgever
gebouwde of gemaakte, aan de hulpwerken, aan de op of bij het werk aangevoerde

11.1

bouwstoffen of voor het werk noodzakelijke hulpmiddelen geacht voor rekening van de

komst heeft verricht, waaronder ook begrepen de betalingen uit hoofde van meerwerk

opdrachtgever te zijn, tenzij de schade aan de aannemer kan worden toegerekend.

of verrekening, blijven de geleverde materialen voor rekening en risico van de opdracht-

Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van de overeen-

gever en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van de aannemer.
9.7

Indien het geval als bedoeld in artikel 9.5 zich voordoet, aanvaardt de aan-

nemer geen aansprakelijkheid voor schade aan met het werk in verband staande

11.2

werken van de opdrachtgever en/of aan andere werken en eigendommen van de

reeds betaalde materialen, indien en voor zover door de opdrachtgever andere, ook later

opdrachtgever of van derden, tenzij de schade door de uitvoering van het werk is

geleverde, materialen onbetaald blijven.

Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over door de opdrachtgever

toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel,
zijn aannemers of zijn leveranciers.

Artikel 12. Geschillen / conversie

9.8

12.1

De opdrachtgever vrijwaart de aannemer tegen alle aanspraken van derden

Tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen worden alle

wegens schade waarvoor de aannemer ingevolge de overeenkomst tussen opdracht-

geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig

gever en aannemer niet aansprakelijk is.

worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten
die daarvan een uitvloeisel zijn tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan,

Artikel 10. Oplevering

beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Raad van Arbitrage voor
de Bouw zoals dat geldt op de dag van opdrachtverlening c.q. opdrachtbevestiging.

10.1

De aannemer zal de opdrachtgever melden wanneer het werk naar zijn

mening gereed is. Een ingediende slottermijn of eindrekening wordt als gereedmelding

12.2

beschouwd van de daarvoor uitgevoerde werkzaamheden.

geschillenregeling zoals vermeld in artikel 12.1 een geschil voor te leggen aan de

De aannemer heeft het recht om in plaats van een beroep te doen op de

bevoegde rechter in het arrondissement van de aannemer.
10.2

De opdrachtgever zal naar aanleiding van de gereedmelding het werk

opnemen en aansluitend aan de aannemer mededelen of het werk al dan niet wordt

12.3

goedgekeurd, eventueel met vermelding van de opleveringspunten die nog verholpen

van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan

dienen te worden.

de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

10.3

12.4

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het door de opdrachtgever

In afwijking van het eerste lid kunnen geschillen, welke tot de competentie

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk

wordt goedgekeurd dan wel indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na

door enige rechter of arbiter als nietig of onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd,

de dag waarop het werk volgens de melding van de aannemer gereed was schriftelijk

wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met

heeft laten weten het werk niet goed te keuren. Het werk wordt tevens als opgeleverd

behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.

beschouwd indien het door de opdrachtgever in gebruik wordt genomen, waaronder
tevens verstaan dient te worden het verder verrichten van werkzaamheden aan dat

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden Nederland op 15 juli 2020 onder

werk door opdrachtgever en/of derden.

nummer 99/2020.

10.4

De toelichting op de Algemene Voorwaarden voor de Directe Aanneming van Funde-

Als dag van oplevering geldt de dag waarop het werk volgens melding van

de aannemer gereed was, mits het werk daarna volgens artikel 10.3 als opgeleverd kan

ringswerken 2020 staat vermeld op onze website (www.nvaf.nl/informatie/downloads).

worden beschouwd. Opleveringspunten staan daaraan niet in de weg.
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NVAF-Vakboekje Veilig Funderen (2018)

De projectgroep Vakboekje Veilig Funderen is onderdeel van de werkgroep
arbeidsomstandigheden en milieu van de NVAF en bestaat uit: G. Havekotte-Hagen,

De derde, geheel herziene, druk van het Vakboekje Veilig Funderen, is een initiatief

Ballast Nedam Marine & Civil (HSE-projectmanager, middelbaar veiligheidskundige);

van de werkgroep arbeidsomstandigheden en milieu van de Nederlandse Vereniging

Ing. A. Rammeloo, Volker Staal en Funderingen BV (KAM-manager, hoger veiligheids-

Aannemers Funderingswerken (NVAF). De voorgaande twee drukken voorzagen

kundige); R. Riggelink, Voorbij Funderingstechniek BV (hoofd KAM, hoger veiligheids-

duidelijk in een behoefte. Deze derde druk is aangepast aan de huidige stand der

kundige); Ing. A.P. Scheltinga, A.P. Scheltinga Organisatieadvies (redacteur, projectleider

techniek en wet- en regelgeving. Ook zijn nieuwe technieken en inzichten hieraan

en hoger veiligheidskundige);

toegevoegd. Ondanks de vele inspanningen die de gehele bouwbranche levert om
ongevallen te voorkomen, is deze sector nog steeds risicovol.

Aanpassingen in deze druk zijn mede tot stand gekomen met medewerking van de
volgende personen: J. Blijleven, Blijleven BV (directeur); N.G.M. van Dam, Voorbij

Ook de funderingsbranche, die vaak voorin het bouwproces haar werkzaamheden

Funderingstechniek BV (KAM functionaris); T. Gijbels BBE, High 5 Solutions BV (project-

uitvoert, heeft hiermee te maken. Met het Vakboekje Veilig Funderen wordt op een

coördinator); C.K. Griffioen (risicomanager, verzekeringsdeskundige); C. van den Heuvel,

overzichtelijke manier inzicht gegeven aan de vele VGM-aspecten en –risico’s binnen

Gebr. van ‘t Hek BV (KAM-medewerker, middelbaar veiligheidskundige); E.T. Hijmersma,

de funderingsbranche met als doel (bijna-)ongevallen, incidenten en (milieu-) schades

Funderingstechniek Noord BV (directeur); Ing. J. van Hoff (inhoudsdeskundige damwand);

te voorkomen. In feite is het Vakboekje Veilig Funderen een praktische en veiligheids-

Ing. A. Kleiberg, Gebr. De Koning BV (KAM-manager); Mr. H. de Koning, mrhdekoning.nl

kundige uitwerking van de Arbocatalogus Funderingen. Hoofdstuk 2 is inmiddels

(research); Ing. B. Verheul, Aannemings- en Funderingsbedrijf Kandt BV (hoofd bedrijfs-

een integraal onderdeel geworden van deze arbocatalogus die te vinden is op

bureau); H. Versteeg, HVE Services (constructiespecialist in funderingstechnieken);

www.arbocatalogus-funderingen.nl. Door de heldere opzet kan het Vakboekje Veilig

J. van Vessem, Gebr. van 't Hek BV (KAM-manager, hoger veiligheidskundige i.o.);

Funderen op alle aanwezige niveaus worden toegepast. Het Vakboekje Veilig Funderen

J.H. van der Wal, Trainingscentrum Crescendo (directeur en docent).

is vooral bedoeld voor werknemers (inclusief zzp-ers, onderaannemers, uitzendkrachten,
stagiairs). Maar, ook voor directieleden, VGM coördinatoren, preventiemedewerkers,

Het Vakboekje Veilig Funderen (2018) staat tevens op de website van de NVAF op het

opdrachtgevers, aannemers, constructeurs en architecten is het Vakboekje Veilig

ledenportaal.

Funderen een onmisbaar “stuk gereedschap” om veilig(er) te kunnen werken. Dit boekwerk kan tevens dienen als belangrijke schakel in het blijvend voldoen aan de Arbowet,
VCA- en VCU-eisen. Ook kan het als naslagwerk gebruikt worden voor bijvoorbeeld
toolbox meetings, bij de introductie van nieuwe werknemers en de NVAF-veiligheidsinstructie nieuwe medewerker maar ook als “praktijkboek VGM” binnen de opleidingen
machinist grote en kleine funderingsmachine, funderingswerker en aanverwante
opleidingen. Natuurlijk kan dit boekje niet alle voorschriften en risico’s beschrijven.
Ontwikkeling van nieuwe technieken, veranderende wetgeving, nieuwe VGM-inzichten
en voorgevallen incidenten worden op de voet gevolgd, verwerkt en gecommuniceerd.
Daarnaast staat de werkgroep arbeidsomstandigheden en milieu altijd open voor welke
mogelijke verbetering dan ook. Op deze manier blijft aandacht voor VGM aansluiten
bij de praktijk en zal deze leiden tot minder ongevallen. Met het uitgeven van dit
Vakboekje Veilig Funderen onderstrepen de NVAF, haar leden en de gehele funderingsbranche het belang van veilig werken en het verder verbeteren van haar VGM-prestaties
en die van de bij haar werk betrokken derden. Ook wordt veiligheid op deze manier uit
de concurrentiesfeer gehaald en kunnen opdrachtgevers vertrouwen op de door ons als
specialist geformuleerde doordachte maatregelen en werkwijzen.
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NVAF-richtlijn voor funderingswerk in
verontreinigd(e) (water)bodem en grondwater
(2020)
Met het uitkomen van de nieuwe CROW-publicatie 400 en het ontstaan van nieuwe
inzichten heeft de NVAF gemeend om het document “funderingswerk in verontreinigd(e)
grond(water)” aan te passen en te hernoemen.
De informatie in deze richtlijn is grotendeels gebaseerd op de CROW-publicatie 400
“Werken in en met verontreinigde bodem”(tweede gewijzigde druk, december 2017,
CROW, Postbus 37, 6710 BA Ede, www.crow.nl/ webshop).
Zowel deze richtlijn als de CROW-publicatie 400 hanteren een veiligheidskundige en
arbeidshygiënische werkwijze op basis van de arbeidshygiënische strategie (eerst
bronbestrijding, dan collectieve maatregelen, dan individuele maatregelen en als laatste
inzet van PBM).
De CROW-publicatie 400 presenteert een systematiek voor het
bepalen van veiligheids- en
gezondheidsrisico’s en de hierbij
behorende beschermende maatregelen.
De rode draad van deze richtlijn
is risicogestuurd werken, dat wil
zeggen het treffen van op maat
maatregelen waardoor risico’s
worden voorkomen of beperkt.
Van deze richtlijn maakt tevens
als losse bijlage deel uit de poster
“Overzicht uit te voeren beheersmaatregelen”.
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NVAF-richtlijn Voorkomen van Valgevaar (2018)
Bij valgevaar wordt vaak direct gedacht aan werken op hoogte. In de funderingsbranche

De werkgroep realiseert zich goed dat met deze richtlijn een “best practice” is

worden werknemers blootgesteld aan het risico van vallen van hoogte. Onder valgevaar

beschreven op basis van de huidige stand der techniek. Deze stand der techniek

wordt echter ook onder andere verstaan: vallen van beperkte hoogte, struikelen en uit-

is binnen de funderingsbranche afhankelijk van de technische levensduur van

glijden. Deze richtlijn heeft betrekking op bijna alle onderdelen van valgevaar, beschrijft

machines die ruim 30 jaar kan bedragen. Toch is de stand der techniek aan verandering

een minimaal niveau en dient locatieafhankelijk te worden toegepast.

onderhevig waardoor een herziening op termijn onafwendbaar is. Om deze herziening
in goede banen te kunnen leiden, zijn reeds bij het opstellen van deze richtlijn maat-

Middels deze richtlijn is getracht in praktische bewoordingen en op een eenvoudige

regelen getroffen.

wijze aan uitvoerend personeel, onderhoudspersoneel, keurmeesters, opdrachtgevers,
voorbereidend personeel, constructeurs en toezichthouders een handleiding te geven

Het getoonde fotomateriaal dat onderdeel uitmaakt van deze richtlijn geeft de huidige

waarmee valgevaar tot een minimum beperkt kan worden of zelfs voorkomen kan

situatie van werkzaamheden weer alsmede een wenselijke situatie. Fotomateriaal is

worden. Ook dient deze richtlijn om een aanzet te geven tot verdere aanpassing van

verkregen via leden, leveranciers en vergelijkbare branches.

normen en richtlijnen en dus het ontwikkelen van slimme technische oplossingen in het
ontwerpen van nog veiligere bouwprojecten en machines conform machinerichtlijn/ CE.
Hierdoor is dit document ook bedoeld voor fabrikanten van arbeidsmiddelen.
Deze richtlijn sluit aan op het advies van de Gezondheidsraad van december 2013 en
het standpunt van de Inspectie SZW aangaande valgevaar. Het toepassen van andere
methoden dan in deze richtlijn omschreven blijft altijd mogelijk, mits een aantoonbaar
gelijkwaardig niveau van veiligheid wordt bereikt. Deze richtlijn is integraal onderdeel
van de Arbocatalogus Funderingen en dient ter verdieping hiervan en van het Vakboekje
Veilig Funderen.
De richtlijn is opgesteld door de projectgroep valgevaar welke bestond uit J. van Hoff
(adviseur), H. de Koning (oud-secretaris NVAF), M. Kouwenhoven (hoger veiligheidskundige, Voorbij Funderingstechniek), S.N.C. de Lange (directeur, Gebr. Van ’t Hek),
A. Rammeloo (voorheen werkzaam als hoger veiligheidskundige en samensteller,
Volker Staal en Funderingen), R. Riggelink (hoger veiligheidskundige, Voorbij
Funderingstechniek) en A.P. Scheltinga (projectleider, samensteller en hoger
veiligheidskundige, A.P. Scheltinga Organisatieadvies).
Daarnaast hebben D. van Blijswijk (Safe Site), G. Havekotte-Hagen (HSE-Projectmanager,
Ballast Nedam Marine & Civil), P. van Luijtelaar (KAM- en projectcoördinator, Hakkers),
C. Slagter (hoger veiligheidskundige, ARBOCO Veiligheid & Advies) en E. van Zwam
(KAM-coördinator, Gebr. De Koning) als meelezende leden gefungeerd.
De richtlijn is goedgekeurd door de werkgroep arbeidsomstandigheden en milieu van
de NVAF en de Technische Commissie Funderingsmachines (die tevens fungeert als Werkkamer 6 Funderingsmachines van TCVT).
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Het Bouwterreincertificaat (BTC) Nederland

Onderzoek
Bij het ontwerp van het bouwterrein moeten de gronddrukgegevens van de gebruikte

Beoordeling draagkracht

machine en de ondergrondcondities waarop gebouwd wordt in aanmerking worden

Al in 2009 constateerde de toenmalige Arbeidsinspectie (thans Inspectie SZW) in haar

genomen. Dit moet worden gemaakt door een deskundige ontwerper die beschikt over

rapportage van het Project Fundering 2009, dat 38% van de bezochte bedrijven meldde

voldoende geotechnische kennis.

dat zij in de afgelopen acht jaar 1 tot 10 keer hebben meegemaakt dat een machine

In het Verenigd Koninkrijk wordt bij het ontwerp van het bouwterrein uitgegaan van

omviel; in twee van de drie situaties speelde hierbij de draagkracht van de ondergrond

de BRE-handleiding BR470 ‘Working Platforms for Tracked Plant: Good practice guide

een rol. Anderzijds bleek dat 78% van de desbetreffende bedrijven de draagkracht van

to the design, installation, maintenance and repair of ground-supported platforms’.

de grond altijd vooraf beoordeelde. In welke mate en op grond van welke gegevens dat

In Nederland is een vergelijkbaar document ontwikkeld door SBRCURnet, richtlijn

geschiedde vermeldt het rapport niet.

689:2016 ‘begaanbaarheid van bouwterreinen’. Het bouwterreincertificaat maakt

Slechte bouwputten en bouwterreinen vormen al heel lang een bron van klachten en

nu deel uit van deze richtlijn en verwijst voor het ontwerp ook naar de berekenings-

problemen van funderingsbedrijven. Zij zijn niet zelden een van de eersten op het

methoden in de richtlijn.

werk en treffen vaak een slecht voorbereide werkvloer aan. De toegankelijkheid van
de bouwput of het bouwterrein laat ook vaak te wensen over. Weliswaar wordt in het

Arbocatalogus funderingen

kader van de NVAF-opstellingskeuring (uit te voeren door een deskundige van het

Het Bouwterreincertificaat wordt opgenomen in de arbocatalogus funderingen. In de

bedrijf of een externe instantie) het bouwterrein in de werkvoorbereiding én bij

huidige tekst is nog sprake van het CUR/CROW/Arbouw-rapport 2004-1. Als voorberei-

aanvang van het werk ‘meegenomen’, met een visuele controle ben je er niet. Gericht

ding van een update waarin sprake is van het bouwterreincertificaat is dit besproken

(grond)onderzoek dient plaats te vinden op basis waarvan concrete maatregelen

met de Inspectie SZW. In EFFC-verband is meermalen aandacht besteed aan het Britse

moeten worden genomen.

systeem, zodat mag worden verwacht dat ook andere nationale federaties tot invoering
over zullen gaan.

WPC
Ook in het Verenigd Koninkrijk leeft deze problematiek al vele jaren. Daar rappor-

Daarnaast is in de nieuwe ‘Algemene voorwaarden voor de aanneming van

teerden FPS-leden dat een derde van alle gevaarlijke situaties betrekking had op het

funderingswerken’ (AVAF 2016) toepassing van de SBRCURnet-richtlijn en het

bouwterrein. Elke gevaarlijke situatie en elk ‘bijna-ongeval’ met betrekking tot het

bouwterreincertificaat voorgeschreven.

bouwterrein vormen een potentieel incident of ongeval. Men kwam tot de conclusie dat
bouwterreinen (bouwputten) moeten worden ontworpen, correct aangelegd, regelmatig
geïnspecteerd en onderhouden om een voldoende draagkracht te kunnen blijven
garanderen. Dit bracht de FPS er toe om het ‘Working Platform Certificate’ (WPC) te ontwikkelen om dit te bevorderen. Inmiddels wordt dit al enige jaren met succes toegepast.
BTC Nederland
Het Bouwterreincertificaat (BTC) Nederland is de Nederlandse versie van het WPC.
De NVAF heeft dit systeem, dat is ontwikkeld door de FPS en de HSE, in Nederland
geïntroduceerd. Het betreft een verklaring dat het bouwterrein behoorlijk is ontworpen
en aangelegd in overeenstemming met het ontwerp en regelmatig wordt geïnspecteerd
en behoorlijk onderhouden, zodat de begaanbaarheid en draagkracht van het bouwterrein gewaarborgd zijn. Het certificaat vereist de handtekening van de opdrachtgever
(N.B.: dat is doorgaans de hoofdaannemer) en moet worden overhandigd aan de
aannemer van de funderingswerkzaamheden voorafgaand aan diens werkzaamheden
op de bouwplaats. In feite is voorafgaand aan elk werk een bouwterreincertificaat
vereist, zeker wanneer funderingsmachines en andere kranen met zware lasten en een
hoogliggend zwaartepunt worden ingezet.
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NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel
(2018)

Richtlijn veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden (2016)

Deze richtlijn is een herziening van de NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel

De NVAF-richtlijn veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden is op 1 maart 2016

van februari 2016. Naar aanleiding van actuele gebeurtenissen en vragen die uit de

verschenen. Deze richtlijn is toegespitst op de diverse hijsmethoden en hijsgereed-

markt naar voren zijn gekomen is de richtlijn aangevuld en uitgebreid. Het maken

schappen.Deze richtlijn vervangt de ‘NVAF-richtlijn hijsen bij funderingswerkzaam-

van de stabiliteitsberekening zelf en wat daar allemaal bij komt kijken is uitgebreider

heden’ van april 2013.

omschreven. Met betrekking tot de wet- en regelgeving is nauwelijks iets veranderd.
Deze richtlijn is voorzien van nieuwe hoofdstukken voor het hijsen van funderingsDe herziene richtlijn is opgesteld door een projectgroep van de Technische Commissie

elementen die geheid, geboord, getrild of gedrukt worden. Er is getracht in praktische

Funderingsmachines (TCF) welke bestond uit D. Bijleveld (Boskalis), K. Delhez (VSF),

bewoordingen en eenvoudige getallen en eenheden aan opdrachtgevers, voorbereidend

J. Estié (NVAF) , C. de Graaf (De Graaf Geoconstructies), N. Goedhart (Goedhart Piling

en uitvoerend personeel en toezichthouders een handleiding te geven waarmee per

Consultancy), A. Haag. (Gebr. de Koning), D. Jonges: (Hektec, voorzitter), P. van Luijtelaar

techniek de beste en veiligste hijsmethode kan worden gekozen en op een verantwoorde

(Hakkers), V. Weidema (Deme-Group) en H. de Koning (eindredactie).

manier met hijsgereedschappen kan worden omgegaan. Het toepassen van andere
methoden dan in deze richtlijn omschreven is mogelijk, mits een gelijkwaardig niveau

Tevens is op deze en de vorige versie van de richtlijn inbreng ontvangen vanuit de

van veiligheid wordt bereikt.

werkgroep arbeidsomstandigheden en milieu.

De richtlijn is vastgesteld door de NVAF technische commissie funderingsmachines (TCF)

De richtlijn is goedgekeurd door de Technische Commissie Funderingsmachines (TCF)

en kan worden gedownload van www.nvaf.nl of als brochure worden besteld bij het

van de NVAF.

secretariaat van de NVAF.
Deze richtlijn heeft tot doel om inzicht te geven in de diverse hijsmethoden bij
funderingswerk-werkzaamheden en de hierbij behorende risico’s in kaart te brengen.
Bij funderingswerkzaamheden worden over het algemeen funderingselementen
verwerkt welke niet zijn voorzien van degelijke hijspunten of hijsogen. Het hijsen van
deze elementen dient dan ook te gebeuren met specifieke hijsgereedschappen en elk
soort element vereist een specifieke hijsmethode. Ook worden bij funderingswerkzaamheden draglineschotten en rijplaten gebruikt, welke door de vaak slechte grondgesteldheden diep in het maaiveld wegzakken en zodoende slecht in te haken zijn met
traditionele veiligheidshaken.
In dit document wordt daarom aandacht gegeven aan deze specifieke situaties, waarbij
uiteengezet wordt hoe de diverse hijsmethodes het beste in de praktijk toegepast
kunnen worden. Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende toepassingen.
Bij het aanbrengen van funderingselementen wordt het element gehesen vanuit een
horizontale positie naar een verticale positie. Bij het verwijderen gebeurt dit in omgekeerde richting.
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Gezien de diverse specifieke hijsmethoden wordt onderscheid gemaakt in vijf aanbrengmethoden:

NVAF-richtlijn voor funderingswerk in de
publieke omgeving 2020

•

Het heien met een heihamer (prefab palen/stalen buizen/balken)

•

Het trillen met een vibrator (stalen damwanden/stalen buizen/balken)

•

Het drukken met een makelaargeleid drukblok (damwanden geformeerd

Deze richtlijn is een actualisatie van de NVAF-richtlijn voor (het veilig ontwerpen, voor-

tot “pakketten”)

bereiden en realiseren van) funderingswerk in de publieke omgeving, uitgave november

•

Het drukken met een Silent Piler (damwanden uitgevoerd als enkele plank).

2016.

•

Het boren met een boormotor (avegaar/buisboor)
Omdat er doorlopend ontwikkelingen zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden

Elke van deze toepassingen kent haar eigen hijsmethoden en gebruiksrisico’s. In de

en omgevingsmanagement past de funderingsbranche regelmatig haar richtlijnen aan.

daarop volgende paragrafen worden voor elke van deze toepassingen de specifieke

Aanleiding tot wijziging van deze richtlijn zijn vigerende documenten als de Arbo-

hijsmethode en hijsgereedschappen behandeld. Verder wordt uitgebreid aandacht

catalogus Funderingen, het Vakboekje Veilig Funderen, de Landelijke Richtlijn Bouw-

besteed aan speciale hijsgereedschappen.

en Sloopveiligheid (LRBS), de Richtlijn Torenkranen, de NVAF-richtlijn Veilig hijsen bij
funderingswerkzaamheden, de Richtlijn Mobiele Kraan van de VVT en de komende her-

In 2021 wordt door de Technische Commissie Funderingsmachines en de Werkgroep

ziening van het Bouwbesluit middels het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Arbeidsomstandigheden en Milieu de laatste hand gelegd aan een actualisatie.

En uiteraard de diverse technische ontwikkelingen.

Aanleiding hiervan zijn vigerende documenten als de NVAF-richtlijn voor funderingswerk in de publieke omgeving, de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid (LRBS),

Met de komst van de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid is de noodzaak

de Arbocatalogus Funderingen, het Vakboekje Veilig Funderen en de Leidraad integrale

om te komen tot een herziening groot. In deze LRBS staan weinig arbo-wettelijke

veiligheid (kader Veiligheidsmanagement Rijkswaterstaat). En uiteraard de diverse

benaderingen om veilig te werken, ondanks de bestaande wetgeving hierover (Arbeids-

technische ontwikkelingen.

omstandighedenwet artikel 10 inzake voorkomen van gevaar voor derden en Arbeidsomstandighedenbesluit afdeling 5 Bouwproces, artikelen 2.23-2.39). Omdat de LRBS

Naast een algemene actualisatie en een meer gedetailleerde vastlegging van voor-

alleen is verankerd in het Bouwbesluit, is zij vaak niet van toepassing op infrastructurele

schriften zal ook de indeling aangepast worden. Het aantal hoofdstukken zal worden

werken.

verminderd. Er wordt een duidelijker onderscheid gemaakt in hijsen en het inhijsen;
het onder de stelling brengen van (funderings)elementen. Daar waar nodig, wordt

Deze NVAF-richtlijn behandelt de onderwerpen publieke omgeving en publieksveilig-

tevens onderscheid gemaakt in “boven de haak” en “onder de haak” waarbij

heid zowel vanuit arbo-wettelijk oogpunt als vanuit de verplichtingen voortvloeien-

aangesloten wordt bij de AI-17 Hijs- en hefmiddelen.

de uit het Bouwbesluit en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.
De meest specifieke risico’s van funderingswerk in de publieke omgeving en een
opsomming van de te treffen maatregelen staan in de richtlijn. Dit in tegenstelling
tot de LRBS, alwaar alleen de risico’s behorende bij puur “klassiek” hijswerk worden
benoemd. Toch staan in de LRBS goede algemene toevoegingen voor ons soort werk
en deze onderwerpen worden daarom aangehaald in deze richtlijn. Daar waar in de
tekst sprake is van “hijsen” dan wel “hijswerkzaamheden”, impliceert dat altijd “hijsen
bij funderingswerkzaamheden”. Tevens worden in deze richtlijn diverse afkortingen
gehanteerd die in de bijlage worden toegelicht.
In de opzet van deze NVAF-richtlijn is vastgehouden aan de coördinatie tijdens de ontwerp-, werkvoorbereidings- en uitvoeringsfases met benoeming van de risico’s gedurende
alle fases ten behoeve van het werken in de ‘publieke’ omgeving. Deze methodiek is
aangehouden vanuit de arbeidshygiënische strategie: elimineer het risico bij de bron.
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De veiligheidsrisico’s komen vooral tijdens de realisatiefase naar voren. Ons streven is
om reeds in de ontwerpfase en door een goede werkvoorbereiding maatregelen te
nemen om de optredende veiligheidsrisico’s waar mogelijk te elimineren, maar in ieder

Richtlijn Bewust grondroeren bij funderingswerkzaamheden (2021)

geval te minimaliseren.
In 2021 wordt door projectgroep “Bewust grondroeren bij funderingswerkzaamheden”,
Deze NVAF-richtlijn is derhalve ook gericht op infrastructurele werkzaamheden in de

vallende onder de werkgroep contractuele relaties, de laatste hand gelegd aan de

publieke omgeving en waar bouwwerken lager zijn dan de hoogte van het in te zetten

NVAF-richtlijn Bewust grondroeren bij funderingswerkzaamheden.

materieel en de lengte van de te verwerken funderingselementen.
Deze NVAF-richtlijn wordt ontwikkeld om de problematiek van het beschadigen van
De lidbedrijven van de NVAF zijn zeer divers qua omvang en activiteiten. Wanneer een

kabels of leidingen in de ondergrond in kaart te brengen. Door de invoering van de

bedrijf bij een project de hoofdaannemer is, kan dit bedrijf invloed uitoefenen op de

WIBON en de richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase (CROW

processen ontwerp en werkvoorbereiding (hoofdstukken 3 en 4).

500) zijn de verplichtingen voor de partijen in het graafproces anders gedefinieerd.
Funderingsbedrijven dienen hierop in te spelen, ook al houden zij zich niet bezig met

De invloed op voornoemde processen is minder wanneer een bedrijf de werkzaamheden

het leggen of verleggen van kabels en leidingen. In de regel zijn zij gespecialiseerd in

uitvoert in de rol van onderaannemer. Voor dit bedrijf is hoofdstuk 5 (uitvoering) het

funderingswerk en acteren zij als onderaannemer van een specifiek onderdeel van een

meest relevant. Uiteraard is hoofdstuk 5 ook belangrijk voor de hoofdaannemer. Ons

bouwwerk. Zij koersen daarom bij het voorkomen van schade aan kabels en leidingen

advies is en blijft om zelf altijd goed op de hoogte te zijn van de geldende eisen met

op de kennis van de hoofdaannemer en de door hem als grondroerder te nemen

betrekking tot veilig werken in de publieke omgeving. Deze richtlijn kan hier goed bij

maatregelen en te geven werkinstructie.

ondersteunen maar geeft nimmer het complete beeld van ons funderingswerk in de
publieke omgeving. Blijf dus alert en zorg altijd voor maatwerk, ook bij veranderende

Zo zal de noodzaak van het voorkomen van schade aan kabels en leidingen en het

omstandigheden.

speelveld besproken worden. Wordt dieper ingegaan op de twee (en in feite drie)
juridische kanten die gemoeid zijn bij dit onderwerp. Worden belangrijke stappen-

Deze richtlijn is goedgekeurd door de Werkgroep Arbeidsomstandigheden en Milieu

plannen weergegeven in verschillende situaties. En wordt aanvullende informatie

van de NVAF en de Technische Commissie Funderingsmachines van de NVAF.

over dit belangrijke onderwerp gegeven.
Het uitbrengen van deze richtlijn kan mede worden gezien tegen de achtergrond van
de peildatum 1 januari 2022 waarop de hele graafketen ‘CROW 500 proof’ moet zijn,
zoals Agentschap Telecom heeft gesteld in het kader van de handhaving. Herziening
van deze richtlijn op niet al te lange termijn kan wellicht nodig zijn in verband met
op handen zijnde herziening van de WIBON en de CROW 500. Deze NVAF-richtlijn
omschrijft de thans geldende relevante wet- en regelgeving en de in de werkvoorbereiding en uitvoering te nemen stappen met het uiteindelijke doel bij te dragen aan
het voorkomen van graafschades en de branche daarin verder te professionaliseren.
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LEIDRAAD WERKBAKKEN (2020)

MEMO DME (2021)

In juni 2020 is een voorlopige leidraad werkbakken opgesteld door de tijdelijke

In 2021 is in opdracht van de projectgroep “Arbocatalogus”, een memo opgesteld

projectgroep “werkbakken”, vallende onder de werkgroep Arbeidsomstandigheden

om informatie te geven over de consequenties van het de aangescherpte wetgeving

en Milieu. Deze voorlopige leidraad geeft ondersteuning bij het voldoen aan het

inzake blootstelling aan dieselmotorenemissie (DME) en het verscherpt toezicht van

gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit op basis van artikel 7.23d die ingegaan

de Inspectie SZW. Deze memo heeft, zeker technisch gezien, veel raakvlakken met

is op 1 juli 2020.

duurzaamheid.

De leidraad bevat een uitleg van de wijzigingen van de nieuwe wetgeving, hoe de

DME is geclassificeerd als genotoxisch carcinogeen. Dit betekent dat iedere mate van

arbeidshygiënische strategie toegepast dient te worden, hoe omgegaan moet worden

blootstelling aan DME gevaar voor de gezondheid met zich meebrengt. DME wordt

met de 4Bft.-eis en wat de eisen zijn inzake werkplannen (inclusief toetsing). Het geeft

gevormd tijdens de verbranding van dieselolie in motoren. Blootstelling hieraan kan

tevens uitgebreide voorbeelden van RI&E’s, beoordelingssystematieken en werkplannen.

plaatsvinden bij gebruik van dieselmotoren in een omsloten ruimte, buiten wanneer
werkzaamheden moeten worden verricht in de directe omgeving van de plaats of

Direct na het aankondigen van de wetwijziging is een zienswijze is ingediend door

buiten wanneer werkzaamheden moeten worden verricht in een omgeving met een

de NVAF vanwege voorziene problemen bij NVAF-leden die de veiligheid niet ten

hoge achtergrondconcentratie waar DME vrijkomt.

goede komt. De informatie uit deze zienswijze is door het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid niet verwerkt. Dit heeft aanleiding gegeven om een samenwerking

De Arbeidsomstandighedenwet legt de werkgever de verplichting op de blootstelling

aan te gaan met andere brancheorganisaties; allemaal partijen die dezelfde problema-

aan kankerverwekkende stoffen te voorkomen, of zoveel mogelijk te minimaliseren.

tieken ervaren en die tevens zienswijzen hebben ingediend. Dit betreffen naast de

Het treffen van beheersmaatregelen kent een wettelijke volgorde in prioriteit: de

NVAF: Bouwend Nederland (KOMAT), MetaalUnie, Vereniging Verticaal Transport (VVT),

arbeidshygiënische strategie (AH-strategie).

Vereniging van Waterbouwers, branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven (VERAS) en Netherlands Maritime Technology (NMT).

Voorop staat de verplichting om een kankerverwekkend(e) stof of proces als DME
zoveel mogelijk te vervangen door een niet-kankerverwekkend(e) stof of proces.

Voorgaande is de voornaamste reden dat deze leidraad het kenmerk “voorlopig” heeft

Als dit technisch niet mogelijk is, moet de blootstelling zoveel mogelijk worden

gekregen. Inmiddels is na intensief overleg tussen genoemde partijen en het Ministerie

voorkomen of tot een zo laag mogelijk niveau worden teruggebracht door het

een voorstel tot aanpassing (lees: afzwakking) van de wetstekst gedaan. Zo is onder

nemen van alle technisch uitvoerbare maatregelen. Technisch uitvoerbaar wil zeggen

andere het voorstel geaccordeerd om de 4Bft. eis te laten vervallen, deze wordt weer

dat de voorziening, installatie of machine operationeel beschikbaar is en in de

7Bft. en is een toetsing van het werkplan/RI&E door een gecertificeerde veiligheids-

betreffende situatie toepasbaar.

kundige niet meer verplicht.
Het positief beïnvloeden van de achtergrondconcentratie is een belangrijk voorbeeld
Zodra het wederom gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit gepubliceerd wordt,

van een maatregel die in zeer belangrijke mate buiten de invloedssfeer ligt van

zal de leidraad aangepast worden en de status definitief krijgen. Ook zal een tweede

betreffende werkgevers en daarmee de NVAF-leden. Ook het kiezen van een paalsysteem

addendum worden gemaakt voor de NVAF-richtlijn Voorkomen van valgevaar. De

met een lage DME-uitstoot en het organiseren van specifieke infrastructuur nodig op

verwachting is dat dit in 2021 zal plaats vinden.

de bouwplaats om equipment te kunnen bijladen, ligt veelal buiten deze invloedssfeer.
Allemaal zogenaamde bouwkundige, technische en organisatorische keuzes (BTO-

De huidige voorlopige leidraad kan derhalve prima toegepast worden. Uitgangspunt

keuzen) die opdrachtgevers (principalen) reeds behoren te maken in de ontwerpfase.

hierin is en blijft namelijk het aantoonbaar en weloverwogen kiezen van de meeste
veilige wijze van werken op hoogte in geval van moeilijk bereikbare plaatsen.
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Voor NVAF-leden gelden vooralsnog de volgende belangrijke adviezen dienaangaande:

Het Zilveren Heiblok

•

Investeer vooral toekomstgericht;

•

Huur middelen met een niet diesel aangedreven aandrijving om kennis te nemen

‘Het Zilveren Heiblok’ is een door de NVAF ingestelde grote zilveren trofee voorstellende

met nieuwe innovaties, die met feedback van de gebruiker weer sneller kunnen

een ouderwets valblok, welke wordt toegekend aan iemand die zich voor de funderings-

door innoveren;

branche bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Daarbij behoren een zilveren speld en

Inventariseer welke dieselmotoren worden gebruikt. Breng in kaart welk type motor

een oorkonde. De speld en de oorkonde kunnen ook worden uitgereikt, bijvoorbeeld

hierin zit en welke norm deze heeft;

ter gelegenheid van jubilea, uit waardering aan personen die zich gedurende lange tijd

Leg per dieselmotortype/-toepassing vast welke maatregelen worden toegepast om

voor het funderingsbedrijf hebben ingezet. Er zijn voor de lidbedrijven geen kosten aan

de uitstoot van DME te verminderen. Als niet gekozen wordt voor vervanging door

verbonden.

•
•

dieselmotoren door elektrische of anders aardgas-, waterstof- of lpgvariant, geeft

•

dan aan waarom dat technisch niet mogelijk is en wat er wel aan gedaan is

‘Het Zilveren Heiblok’ is een prijs voor bijzondere verdiensten voor de funderingsbranche

(technisch dan wel organisatorisch) aan blootstelling aan DME te voorkomen dan

welke slechts eens in de paar jaar wordt toegekend. De achtereenvolgende houders van

wel te verkleinen;

deze trofee waren:

Maak inzichtelijk of de maatregelen daadwerkelijk hebben geleid tot voldoende
terugdringing van DME.

ir. J.W. Bosschaart (MUC)
			

Uitgereikt voordat de NVAF
Het Zilveren Heiblok adopteerde

prof.ir. A.F. van Weele (IFCO)

3 november 1988		

Nieuwegein

ing. W.N.M. den Hartog (ICE)

2 november 1989		

Nieuwegein

ir. P. Middendorp (TNO)		

1 november 1990		

Maarssenbroek

ing. B. Nederveen (NGT) 		

7 oktober 1992		

Bunnik

ing. D. Arentsen (IHC)		

24 april 1997		

Rotterdam

H. van Hees (Woud) 		23 maart 2000		Nieuwegein
L. Mosselman (Visser & Smit Bouw)

28 oktober 2006		

De Cocksdorp,

							Texel
ing. J. Ouwendijk (Funtec)		

7 november 2012		

Harderwijk

A.J. Verstraeten (Fundex Verstraeten)

12 september 2017 		

Ede

J.Th. van ’t Hek (bestuurslid NVAF/

19 januari 2021		

Harderwijk

Gebr. van ‘t Hek bv)

Overhandiging van Het Zilveren Heiblok
door Ton Groeneweg aan Co van 't Hek.
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Secretariaat

Routebeschrijving
J. Estié, directeur

Navigatiesystemen blijken Bouw & Infra Park als voormalig militair terrein links te laten
liggen. Voer daarom niet ons adres, maar de volgende GPS-coördinaten in: Breedte-

Ceintuurbaan 2

graad: 52.333818 – Lengtegraad: 5.642971.

3847 LG Harderwijk

Of volg onderstaande routeomschrijving:

Postbus 1218
3840 BE Harderwijk

Vanuit Amersfoort (A28)

Telefoon: 0341 - 456 191

Neem de afrit Lelystad/Harderwijk/Dolfinarium (afrit 13), bij de verkeerslichten rechtsaf

E-mail: secretariaat@nvaf.nl

de N302 (Ceintuurbaan) op en vervolgens de eerste inrit links.

Website: www.nvaf.nl
Vanuit Zwolle (A28)
Neem de afrit Lelystad/Harderwijk/Dolfinarium (afrit 13), bovenaan de afrit bij de
verkeerslichten linksaf de N302 (Ceintuurbaan) op en vervolgens de eerste inrit links.

Routekaart kantoor NVAF op het Bouw & Infra
Park te Harderwijk:

Vanuit Lelystad
Volg vanuit Flevoland de N302 over de A28, neem vervolgens de eerste inrit links.
Vanuit Apeldoorn
Volg vanaf de A1 de N302 (Leuvenumseweg), rijd deze helemaal uit tot Harderwijk en
vervolg bij de verkeerslichten de N302 (Ceintuurbaan) rechtsaf. Sla tenslotte rechtsaf de
eerste inrit in.
Openbaar vervoer
Elk uur rijdt buurtbus lijn 513 van en naar het NS-station Harderwijk.
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Bestuur NVAF
naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

ing. A.F. Groeneweg

Tubex bv

Mobiel: 06 - 53 304 606

voorzitter

Vierlinghstraat 17

E-mail: agroeneweg@tubexbv.nl

		

4251 LC Werkendam

		

Postbus 183

		

4250 DD Werkendam

		

Telefoon: 0183 - 679 888

		

E-mail: info@tubexbv.nl

ing. P. Vroom

Vroom Funderingstechnieken bv

Mobiel: 06 - 53 801 502

vicevoorzitter

Sluisweg 1

E-mail: p.vroom@vroom.nl

		

1474 HL Oosthuizen

		

Postbus 7

		

1474 ZG Oosthuizen

		

Telefoon: 0299 - 409 500

		

E-mail: info@vroom.nl

ing. E.G van der Velde

Bauer Funderingstechniek bv

Mobiel: 06 - 20 057 683

penningmeester

Rendementsweg 29

E-mail: e.vandervelde@bauernl.nl

		

3641 SK Mijdrecht

		

Telefoon: 0297 - 231 150

		

E-mail: info@bauernl.nl

ir. B.J. Admiraal

Volker Staal en Funderingen bv

Mobiel: 06 - 50 225 285

		

Donker Duyvisweg 75

E-mail: b.admiraal@vsf.nl

		

3316 BL Dordrecht

                                                 

Postbus 812                                            

                                                 

3300 AV Dordrecht                                   

                                                 

Telefoon: 078 - 654 62 00                            

                                   	

E-mail: info@vsf.nl   

J.Th. van ‘t Hek

Gebr. van ‘t Hek bv

		

Nekkerweg 63

		

1461 LD Zuidoostbeemster

		

Postbus 88

		

1462 ZH Middenbeemster

		

Telefoon: 0299 - 313 020

		

E-mail: info@vanthek.nl
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bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

ir. H.A. van Laar

Hakkers bv

Mobiel: 06 – 30 578 774

		

Oudsas 11

E-mail: h.vanlaar@hakkers.com

		

4251 AW WERKENDAM

		

Postbus 11

		

4250 DA Werkendam

		

Telefoon: 0183 - 501 122			

		

E-mail: info@hakkers.com

naam

Th. Verhoef

Funderingstechniek Noord bv

Mobiel: 06 - 55 735 354

		

Transportweg 18

E-mail: t.verhoef@ftnoord.nl

		

9363 TL MARUM

		

Postbus 12

		

9363 ZG Marum

		

Telefoon: 0594 - 517 370

		

E-mail: info@ftnoord.nl

J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276

directeur

3847 LG Harderwijk

E-mail: j.estie@nvaf.nl

		

Postbus 1218

		

3840 BE Harderwijk

		

Telefoon: 0341 - 456 191		

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl

E-mail: j.th@vanthek.nl
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Schema werkgroepen en vertegenwoordigingen

NVAF werkgroep arbeidsomstandigheden en milieu
naam

bedrijf

mobiele nummer en e mailadres

De werkgroep heeft onder meer tot taak:

Werkgroep
arbeidsomstandigheden
en milieu

KCAF

• Advisering van het bestuur op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu;
• Het initiëren en ontwikkelen van richtlijnen;
• Het bewaken van veiligheids- en milieukundige zaken in richtlijnen van andere werkgroepen en derden;
• Fungeren als achterban voor de EFFC Health & Safety Working Group;
• Het in samenwerking met de vakorganisaties onderhouden van de arbocatalogus;

C.R.O.W.
Algemene
ledenvergadering

Technische
Commissie
Funderings
machines

Werkgroep
opleidingen

NEN
CEN

Bestuur NVAF

SSVV

Werkgroep
public
relations

Werkgroep
contractuele
relaties

EFFC
FIEC

Secretariaat
Deltares
GeoBrain

Werkgroep
techniek en
normering

Keuzecommissie
Het Zilveren
Heiblok

TCVT

• Het bewaken van het ‘vakboekje veilig funderen’;
• Het mede organiseren en voorbereiden van de themabijeenkomsten KAM;
• Het ondersteunen bij branchebrede duurzaamheidsinitiatieven, zoals CO2-reductie.    

naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

G. Havekotte-Hagen

Ballast Nedam Funderingstechnieken bv Mobiel: 06 - 53 498 318

voorzitter

Straatweg 29A

		

3603 CV Maarssen

		

Postbus 141

		

3600 AC Maarssen

		

Telefoon: 0346 - 249 191		

		

E-mail: bnmc@ballast-nedam.nl

E-mail: g.havekotte@ballast-nedam.nl

A. van Heezen

Gebr. Van ’t Hek bv

Mobiel: 06 - 46 227 560

		

Nekkerweg 63

E-mail: anton.vanheezen@vanthek.nl

		

1461 LD Zuidoostbeemster

		

Postbus 88

		

1462 ZH Middenbeemster

		

Telefoon: 0299-313 020

		

E-mail: info@vanthek.nl

J.Th. van 't Hek

Gebr. van 't Hek bv

		

Nekkerweg 63

		

1461 LD Zuidoostbeemster

		

Postbus 88

		

1462 ZH Middenbeemster

		

Telefoon: 0299 - 313 020

		

E-mail: info@vanthek.nl

E-mail: j.th@vanthek.nl

Werkgroep
duurzaamheid
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naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

P. van Luijtelaar

Hakkers bv

Mobiel: 06 – 51 409 501

C.J. Vroom

Vroom Funderingstechnieken bv

Mobiel: 06 – 53 801 504    

		

Oudsas 11

E-mail: p.vanluijtelaar@hakkers.com

		

Sluisweg 1

E-mail: cj.vroom@vroom.nl

		

4251 AW Werkendam

		

1474 HL Oosthuizen

		

Postbus 11

		

Postbus 7

		

4250 DA Werkendam

		

1474 ZG Oosthuizen

		

Telefoon: 0183 – 501 122

		

Telefoon: 0299 - 409 504

		

E-mail: info@hakkers.com

		

E-mail: info@vroom.nl

R. Riggelink

Voorbij Funderingstechniek bv

Mobiel: 06 - 14 992 123

J.H. van der Wal

Trainingscentrum Crescendo

Mobiel: 06 – 15 639 897

		

Siciliëweg 61

E-mail: r.riggelink@voorbijft.nl

		

Neutronweg 1

E-mail: joop@traincrescendo.nl

		

1045 AX Amsterdam

		

1627 LG Hoorn

		

Postbus 20701

		

Telefoon: 0229 - 729 430

		

1001 NS Amsterdam

		

E-mail: info@traincrescendo.nl

		

Telefoon: 020 - 407 71 00

		

E-mail: info@voorbijft.nl

C. de Weert

Hakkers bv

Mobiel: 06-46 060 463

		

Oudsas 11

E-mail: c.deweert@hakkers.com

ing. A.P. Scheltinga

A.P. Scheltinga Organisatieadvies

Mobiel: 06 - 11 392 410

		

4251 AW Werkendam

E-mail: arno@apscheltinga.nl

		

Ambachtsstraat 50

		

Postbus 11

		

8263 AK Kampen

		

4250 DA Werkendam

		

Telefoon: 038 - 333 59 74

		

Telefoon: 0183 - 501 122

		

E-mail: info@hakkers.com

J. Verharen

DEME Infra NL bv

Mobiel: 06 15 558 045

		

Kilkade 2

E-mail:

J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276

		

3316 BC Dordrecht

verharen.john@deme-group.com

directeur

3847 LG Harderwijk

E-mail: j.estie@nvaf.nl

		

Postbus 202

		

Postbus 1218

		

3300 AE Dordrecht

		

3840 BE Harderwijk

		

Telefoon: 078 - 632 10 20

		

Telefoon: 0341 - 456 191		

		

Fax: 078 - 632 10 55

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl

		

E-mail: info@deme-group.com

J.L. van Vessem

Gebr. van 't Hek bv

Mobiel: 06 – 54 303 019

		

Nekkerweg 63

E-mail: j.vanvessem@vanthekgroep.nl

		

1461 LD Zuidoostbeemster

		

Postbus 88

		

1462 ZH Middenbeemster

		

Telefoon: 0299 - 313 020

		

E-mail: info@vanthek.nl
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NVAF projectgroep Arbocatalogus
naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

De Arbocatalogus Funderingen is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot deze branche.
In deze catalogus staan de door hen gemaakte afspraken over de wijze waarop binnen deze branche invulling
kan worden gegeven aan de door de overheid gestelde de doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen
werken. Als u gebruik maakt van de in deze catalogus aangeboden maatregelen, voldoet u aan hetgeen de
Inspectie SZW van u verlangt.
Deze catalogus is geen statisch document maar volgt de belangrijke ontwikkelingen in de stand der techniek.
In deze catalogus komen de belangrijkste risico’s in de Funderingsbranche aan bod. De maatregelen zijn
geordend volgens de arbeidshygiënische strategie. Voor meer informatie: www.arbocatalogus-funderingen.nl.

naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

E-mail: hans.crombeen@fnv.nl

naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

R. Riggelink

Voorbij Funderingstechniek bv

Mobiel: 06 - 14 992 123

		

Siciliëweg 61

E-mail: r.riggelink@voorbijft.nl

		

1045 AX Amsterdam

		

Postbus 20701

		

1001 NS Amsterdam

		

Telefoon: 020 - 407 71 00

		

E-mail: info@voorbijft.nl

ing. A.P. Scheltinga

A.P. Scheltinga Organisatieadvies

Mobiel: 06 - 11 392 410

		

Ambachtsstraat 50

E-mail: arno@apscheltinga.nl

		

8263 AK Kampen

		

Telefoon: 038 - 333 59 74

J.G. Crombeen

FNV Bouwen & Wonen

voorzitter

Hertogswetering 159

		

3543 AS Utrecht

J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276

		

Postbus 9208

directeur

3847 LG Harderwijk

E-mail: j.estie@nvaf.nl

		

3506 GE Utrecht

		

Postbus 1218

		

3840 BE Harderwijk

M. Caspers

Volandis

Mobiel: 06 – 12 926 561

		

Telefoon: 0341 - 456 191

		

Ceintuurbaan 2-100a

E-mail: m.caspers@volandis.nl

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl

		

3847 LG Harderwijk			

		

Postbus 85

		

3840 AB Harderwijk

		

Telefoon: 0341 – 499 299

		

E-mail: info@volandis.nl

G. Havekotte-Hagen

Ballast Nedam Funderingstechnieken Mobiel: 06 - 53 498 318

		

Straatweg 29A

		

3603 CV Maarssen

		

Postbus 141

		

3600 AC Maarssen

		

Telefoon: 0346 - 249 191

		

E-mail: bnmc@ballast-nedam.nl

E-mail: g.havekotte@ballast-nedam.nl

G. Lokhorst

CNV Vakmensen

Mobiel: 06 – 51 202 970

		

Tiberdreef 4

E-mail: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl

		

3561 GG Utrecht

		

Postbus 2525

		

3500 GM Utrecht

		

Telefoon: 030 – 751 10 07

pagina 72

informatie 2021

informatie 2021

pagina 73

NVAF technische commissie funderingsmachines
naam

bedrijf

mobiele nummer en e mailadres

(TCF)
De technische commissie is samengesteld uit fabrikanten/leveranciers, aannemers/gebruikers, opdrachtgevers
en keuringsinstanties. Zij werkt onder een reglement waarin haar taken zijn omschreven. De TCF fungeert
ook als TCVT Werkkamer 6 Funderingsmachines en is belast met het onderhouden van het TCVT Certificatieschema W6-01 Keuring Funderingsmachines.. De commissie is tevens verantwoordelijk voor het vaststellen
van NVAF-richtlijnen voor veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden, voor funderingswerk in de publieke
omgeving, voor drijvend funderingsmaterieel en voor heitraversen.

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

P. van den Berg

DEME Infra NL bv

Mobiel: 06 - 26 518 556

		

Kilkade 2

E-mail: van.den.berg.paul@

		

3316 BC Dordrecht

deme-group.com

		

Postbus 202

		

3300 AE Dordrecht

		

Telefoon: 078 - 632 10 20

naam

		

Fax: 078 - 632 10 55

		

E-mail: info@deme-group.com
		
ing. B. Buijs

Gebr. van 't Hek bv

Mobiel: 06 - 20 012 206

		

Nekkerweg 63

E-mail: bart.buijs@vanthek.nl

		

1461 LD Zuidoostbeemster

Mobiel: 06 - 50 622 950

                                                 

Postbus 88                                                  

E-mail: ruud@vanthek.nl

                                                 

1462 ZH Middenbeemster                        

1461 LD Zuidoostbeemster

                                                 

Telefoon: 0299 - 313 020                           

		

Postbus 88

		

Email : gebr@vanthek.nl

		

1462 ZH Middenbeemster

		

Telefoon: 0299 - 313 020

J.G. van de Coterlet

Key Staal bv

Mobiel: 06 - 38 444 774

E-mail: info@vanthek.nl

		

Kantooradres:

E-mail: jan@keystaal.com

		

Transportweg 4

Mobiel:06 - 23 416 727

		

8304 AX Emmeloord

E-mail: j.vanbaarsen@tuv.nl

		

Correspondentieadres:

5692 DL Son en Breugel		

		

Molenstraat 15

Postbus 120

		

3752 CG Bunschoten

5680 AC Best

		

Telefoon: 085 - 902 24 40

		

Telefoon: 0499 - 339 500		

		

E-mail: info@keystaal.com

		

Fax: 0499 - 339 509

		

E-mail: info@tuv.nl

naam

bedrijf

ing. R.J. van ‘t Hek
voorzitter

Gebr. van ‘t Hek bv
Nekkerweg 63

		

		
J.H. van Baarsen
		

TüV Nederland QA bv
Ekkersrijt 4401

		
		
		

mobiele nummer en e-mailadres

P.H. Bakker

Aboma

Mobiel: 06 - 51 092 257

		

Maxwellstraat 49a

E-mail: bakker@aboma.nl

J. Hermes

Fundex Equipment bv

Mobiel: 06 - 81 940 189

		

Courtineweg 9

E-mail: jhermes@fundexequipment.com

		

4463 AN Goes

		

Postbus 83		

6716 BX Ede

		

4460 AB Goes

Postbus 141		

		

Telefoon: 0113 - 289 700

		

6710 BC Ede

		

E-mail: info@fundexequipment.com

		

Telefoon: 0318 - 691 920

		

Fax: 0318 - 691 921

G.H. Heijnen

Inspectie SZW

Mobiel: 06 - 29 538 479

E-mail: info@aboma.nl

corresponderend lid

Croeselaan 15

E-mail: gheijnen@ inspectieszw.nl

		

3521 BJ Utrecht

		

Telefoon: 070 - 333 67 56
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naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

C. Kamsteeg

CAPE Holland

Mobiel: 06 - 13 860 560

mr. P.E. Uilenbroek

Bureau TCVT

Mobiel: 06 - 53 373 423

		

Romhof 5

E-mail: kees@cape-holland.com

secretaris TCVT

Postbus 154

E-mail: paul@uilenbroekps.nl

		

9411 SB Beilen

		

3990 DD Houten

		

Telefoon: 0593 - 540 470

		

Telefoon: 030 - 290 16 24

		

E-mail: info@cape-holland.com

		

E-mail: info@tcvt.nl

ing. M.C.B.A. Lammens

Volker Staal en Funderingen bv

Mobiel: 06 - 27 740 062

ing. L.A. van Vliet

Weteringstraat 7

Mobiel: 06 - 52 874 872

		

Donker Duyvisweg 75

E-mail: m.lammens@vsf.nl

             	

2841 BX Moordrecht

E-mail: fuwu35fk@kpnmail.nl

                                                 

3316 BL Dordrecht

                                                 

Postbus 812                                            

ing. J. Vroom

Vroom Funderingstechnieken bv

Mobiel: 06 - 53 801 572

                                                 

3300 AV Dordrecht                                   

		

Sluisweg 1

E-mail: j.vroom@vroom.nl

                                                 

Telefoon: 078 - 654 62 00                            

		

1474 HL Oosthuizen

		

E-mail: info@vsf.nl

		

Postbus 7

		

1474 ZG Oosthuizen

S. van der Land

Vakvereniging Het Zwarte Corps

Mobiel: 06 - 50 528 027

		

Telefoon: 0299 - 409 504

		

Graaf Rupertlaan 2

E-mail: sland@hzc.nl

		

E-mail: info@vroom.nl

		

3434 RJ Nieuwegein

		

Postbus 2060

J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276

		

3430 CH Nieuwegein

directeur

3847 LG Harderwijk

E-mail: j.estie@nvaf.nl

		

Telefoon: 030 - 600 60 70

		

Postbus 1218

		

Fax: 030-606 70 44

		

3840 BE Harderwijk

		

E-mail: info@hzc.nl

		

Telefoon: 0341 - 456 191

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl

M. Lommerde

Aannemingsbedrijf

Mobiel: 06 – 21 525 366
E-mail: m.lommerde@gebrdekoning.nl

		

Gebr. de Koning bv

		

Scheepvaartweg 1

		

3356 LL Papendrecht

		

Postbus 88

		

3350 AB Papendrecht

		

Telefoon: 078 - 644 26 44

		

E-mail: info@gebrdekoning.nl

M. van Stipriaan

HHC/DRS bv

Mobiel: 06 - 51 458 859

		

Kokkel 4-A

E-mail: m.vanstipriaan@hhcdrs.nl

		

1723 HX Noord-Scharwoude

		

Telefoon: 0226 – 321 229

		

Fax: 0226 – 342 636

		

E-mail: info@hhcdrs.nl
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NVAF werkgroep opleidingen
De werkgroep opleidingen heeft een drieledige taakstelling:
- het bevorderen van de instroom in funderingsberoepen
- het ontwikkelen van lesstof voor alle bestaande of nieuwe opleidingen op funderingsgebied
- het verbeteren van de procedures rondom de opleidingen.

naam

bedrijf

drs.ing. J. Borst

Gebr. van 't Hek bv

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

M. Schaminée                          

Dieseko Group bv

Mobiel: 06 - 15 879 666

		

Lelystraat 49

E-mail: m.schaminee@

		

3364 AH Sliedrecht

diesekogroup.com

		

Telefoon: 0184 - 410 333

		

Fax: 0184 - 411 386

		

E-mail: info@diesekogroup.com

naam

mobiele nummer en e-mailadres

H. Versteeg

HVE Services

Mobiel: 06 - 30 538 351

Mobiel: 06 - 55 563 395

		

Binnendamseweg 32

E-mail: hans@hveservices.nl

E-mail: j.borst@vanthek.nl

		

3381 GC Giessen-Oudekerk		

		

Telefoon: 0184 – 617 611		

voorzitter

Nekkerweg 63

		

1461 LD Zuidoostbeemster

		

Postbus 88

		

1462 ZH Middenbeemster

ing. L.A. van Vliet

Weteringstraat 7

Mobiel: 06 - 52 874 872

		

Telefoon: 0299 - 313 020

            	

2841 BX Moordrecht

E-mail: fuwu35fk@kpnmail.nl

		

E-mail: info@vanthek.nl
J.H. van der Wal

Trainingscentrum Crescendo

Mobiel: 06 - 15 639 897

Mobiel: 06 - 55 735 350

		

Neutronweg 1

E-mail: joop@traincrescendo.nl

1627 LG Hoorn

E.T. Hijmersma

Funderingstechniek Noord bv

		

Transportweg 18

E-mail: b.hijmersma@

		

		

9363 TL MARUM

funderingstechnieknoord.nl

		

Telefoon: 0229 - 729 430

		

E-mail: info@traincrescendo.nl

		

Postbus 12

		

9363 ZG Marum

		

Telefoon: 0594 - 517 370

J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276

E-mail: info@ftnoord.nl

directeur

3847 LG Harderwijk

E-mail: j.estie@nvaf.nl

		

Postbus 1218

Mobiel: 06 - 53 879 439

		

3840 BE Harderwijk

E-mail: p.lardenoije@tbi.nl

		

Telefoon: 0341 - 456 191		

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl

		
P. Lardenoije

Voorbij Funderingstechniek bv

		

Siciliëweg 61

		

1045 AX Amsterdam

		

Postbus 20701

		

1001 NS Amsterdam

		

Telefoon: 020 - 407 71 00

		

E-mail: info@voorbijft.nl

E. de Nijs

Funderingstechnieken ‘De Coogh‘ bv

Mobiel: 06 - 22 477 483

		

Daam Schijfweg 22-24

E-mail: edwin@decoogh.com

		

1507 BD Zaandam

		

Telefoon: 075 - 616 39 04

		

E-mail: info@decoogh.com
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NVAF werkgroep Techniek en Normering
naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

De laatste jaren worden we steeds meer geconfronteerd met vernieuwing van normen en richtlijnen. Dit op het
gebied van ontwerp, testen en uitvoering. Dit varieert van algemeen tot specifiek voor bepaalde technieken.
Aantoonbaarheid wordt veel meer geëist, zonder dat er echte kennis beschikbaar is. Niet bij de wetenschap, niet
bij toetsende instanties, maar ook niet bij adviseurs of bij de uitvoerende bedrijven. En als deze er wel is dan is
acceptatie vaak een probleem omdat de kennis specifiek is en daarom niet breed gedragen wordt.
Dit vraagt om goede afstemming binnen de branche en zo veel als mogelijk uitdragen van onze gezamenlijke
kennis, zodat deze erkend wordt. Tot heden heeft de NVAF zich m.n. gericht op inbreng van de branche op het
gebied van normen. Op het gebied van richtlijnen werd dit veel aan individuele bedrijven overgelaten. Het
ontwikkelen van kennis benodigd om draagvlak te verkrijgen bij regelbepalende en toetsende instanties
hoorde zeker niet tot de doelstellingen van de vereniging.
Door de veranderende cultuur, waarbij aantoonbaarheid steeds meer de voorwaarde wordt i.p.v. acceptatie
van bewezen gedrag, is de werkgroep Techniek en Normering opgericht.
Doelen

•
•
•

Contact onderhouden en deelnemen in relevante commissies.
Coördinatie van spiegelgroepen ter ondersteuning van deelnemers in de diverse commissies voor
normen en richtlijnen.
Initiëren en coördineren van technisch onderzoek door diverse lidbedrijven. Voorbeeld hiervan is
ontwikkeling van kennis over beïnvloeding draagvermogen door uitvoeringsaspecten bij het installeren
van geschroefde palen.

naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

ir. B.J. Admiraal

Volker Staal en Funderingen bv

Mobiel: 06 - 50 225 285

voorzitter

Donker Duyvisweg 75

E-mail: b.admiraal@vsf.nl

3316 BL Dordrecht
Postbus 812
3300 AV Dordrecht
Telefoon: 078 - 654 62 00
E-mail: info@vsf.nl
ir. S. van Dijk

Voorbij Funderingstechniek bv

Mobiel: 06 - 53 958 128

voorzitter

Siciliëweg 61

E-mail: s.vandijk@voorbijft.nl

naam

mobiele nummer en e-mailadres

bedrijf

A. van der Geest

BAM Infra Funderingstechnieken

Mobiel: 06 - 29 126 252

		

H.J. Nederhorststraat 1

Email: alex.vander.geest@bam.com

		

2801 SC Gouda

		

Postbus 63

		

2800 AB Gouda

		

Telefoon: 0182 – 590 600

		

E-mail: info.infra@bam.com

J. Haasnoot

CRUX Engineering bv

Mobiel: 06 - 48 936 558

		

Pedro de Medinalaan 3c

E-mail: haasnoot@cruxbv.nl

		

1086 XK Amsterdam

		

Telefoon: 020 - 494 30 70

		

E-mail: info@cruxbv.nl

ing. E. de Jong

Geobest bv

Mobiel: 06 – 17 750 423

		

Marconiweg 2

E-mail: erwin.dejong@geobest.nl

		

4131 PD Vianen

		

Postbus 106

		

4130 EC Vianen

		

Telefoon: 085 - 489 01 40

		

E-mail: info@geobest.nl

M. de Heus

Jetmix bv

Mobiel: 06 - 51 402 539		

		

Leeghwaterstraat 3

E-mail: m.deheus@jetmix.nl

		

4251 LM Werkendam

		

Postbus 25

		

4250 DA Werkendam

		

Telefoon: 0183 - 505 666

		

E-mail: info@jetmix.nl

ing. G.A. de Nijs

BMNED

Mobiel: 06 – 28 649 029

		

Rooseveltlaan 8

E-mail: ga.denijs@bmned.com

		

4536 GZ Terneuzen

		

Telefoon: 0115 620 927

		

E-mail: info@bmned.com

1045 AX Amsterdam
Postbus 20701
1001 NS Amsterdam
		

Telefoon: 020 - 407 71 00

		

E-mail: info@voorbijft.nl
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naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

C.J. Vroom

Vroom Funderingstechnieken bv

Mobiel: 06 - 53 801 504		

		

Sluisweg 1

E-mail: cj.vroom@vroom.nl

		

1474 HL Oosthuizen

		

Postbus 7

		

1474 ZG Oosthuizen

		

Telefoon: 0299 - 409 504

		

E-mail: info@vroom.nl

NVAF werkgroep public relations
naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

De werkgroep pr houdt zich vooral bezig met de voorbereiding en begeleiding van speciale uitgaven zoals
het magazine "Funderingsbedrijf", dit NVAF informatieboekje en de website. Daarnaast organiseert zij de
deelname aan evenementen waaronder de Funderingsdag, de Geotechniekdag en ‘Beton en Funderingen’.

mobiele nummer en e-mailadres

naam

bedrijf

ing. A.F. Groeneweg                

Tubex bv                                                Mobiel: 06 - 53 304 606

voorzitter                                  

Vierlinghstraat 17                                  E-mail: agroeneweg@tubexbv.nl

                                                 

4251 LC Werkendam                                 

                                                 

Postbus 183                                                

                                                 

4250 DD Werkendam                                

                                                 

Telefoon: 0183 - 679 888                             

                                                 

E-mail: info@tubexbv.nl                              

ing. A. Yahyaoui

VolkerWessels Infra

Mobiel: 06 - 11 008 298

		

Competence Centre

E-mail: ayahyaoui@vhbinfra.nl

		

Lange Dreef 13				

		

4131 NJ Vianen

		

Postbus 200

		

4130 EE Vianen

		

Telefoon: 088 – 130 37 00

		

E-mail: info@volkerinfra.nl

ir. P.P.A. Wolfs                        

Soil-ID bv                                               Mobiel: 06 - 52 490 540

                                                 

Marconiweg 4                                       E-mail: pwolfs@soilid.nl

P. IJnsen

Gebr. van 't Hek bv

Mobiel: 06 – 50 622 959

                                                 

4131 PD Vianen

		

Nekkerweg 63

E-mail: p.ijnsen@vanthekgroep.nl

                                                 

Telefoon: 076 - 549 83 70                            

		

1461 LD Zuidoostbeemster

                                                 

E-mail: info@soilid.nl

		

Postbus 88

		

1462 ZH Middenbeemster

J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276

		

Telefoon: 0299 – 313 020

directeur

3847 LG Harderwijk

E-mail: j.estie@nvaf.nl

		

E-mail: gebr@vanthek.nl

		

Postbus 1218

		

3840 BE Harderwijk

J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276

		

Telefoon: 0341 - 456 191		

directeur

3847 LG Harderwijk

E-mail: j.estie@nvaf.nl

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl

		

Postbus 1218

		

3840 BE Harderwijk

		

Telefoon: 0341 - 456 191

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl
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NVAF werkgroep contractuele relaties
naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

mr. R. van der Velde

Knol Akkrum

Mobiel: 06 - 49 675 114

Deze werkgroep heeft meerdere algemene voorwaarden uitgebracht te weten de huur- en verhuurvoor-

                                                 

It Patroan 5

E-mail: r.vdvelde@knol-akkrum.nl

waarden funderingsmaterieel en de algemene voorwaarden voor de aanneming van funderingswerken,

                                                 

8491 PK Akkrum

laatstelijk de versie AVAF 2016. Er lopen ook lijnen naar andere organisaties zoals de EFFC (Contracts WG).

                                                 

Postbus 63

Bijzondere aandacht krijgen onderwerpen als contracteren, aansprakelijkheid, verzekeringen en duurzaam-

                                                  

8490 AB Akkrum                                          

heid.

                                                 

Telefoon: 0566 - 654 321                                   

                                                 

E-mail: info@knol-akkrum.nl

naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

                                
ing. A. Verhoef                         

Verhoef Funderingstechnieken bv

Mobiel: 06 - 54 944 688

Burg. Sloblaan 47

E-mail : a.verhoef@verhoefbv.com

ing. P. Vroom                           

Vroom Funderingstechnieken bv

Mobiel: 06 - 53 801 502

                                                 

voorzitter                                  

Sluisweg 1

E-mail: p.vroom@vroom.nl

                                                 

4231 AA Meerkerk                                     

1474 HL Oosthuizen

                                                 

Telefoon: 0183 - 351 337

                                                 

Postbus 7                                                    

                                                 

E-mail: info@verhoefbv.com                                             

                                                 

1474 ZG Oosthuizen

                                                 

Telefoon: 0299 - 409 500                             

J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276

E-mail: info@vroom.nl                                

directeur

3847 LG Harderwijk

E-mail: j.estie@nvaf.nl

		

Postbus 1218

Mobiel: 06 - 20 619 615

		

3840 BE Harderwijk

E-mail: h.dekker@terracon.nl

		

Telefoon: 0341 - 456 191		

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl

                                                 

                                                 
H. Dekker                                 
                                                 

Terracon Funderingstechniek bv
Vierlinghstraat 17

                                                 

4251 LC Werkendam

                                                 

Postbus 49                                                  

                                                 

4250 DA Werkendam                                

                                                 

Telefoon 0183 - 401 311                             

                                                 

E-mail: info@terracon.nl

J. Pierik                                    

Gebr. van 't Hek bv

Mobiel: 06 - 37 203 531

                                                 

Nekkerweg 63

E-mail: j.pierik@vanthek.nl

                                                 

1461 LD Zuidoostbeemster

                                                 

Postbus 88                                                        

                                                 

1462 ZH Middenbeemster

                                                 

Telefoon: 0299 - 313 020                             

                                                 

E-mail: info@vanthek.nl

ing. E.G. van der Velde            

Bauer Funderingstechniek bv

Mobiel: 06 - 20 057 683

                                                 

Rendementsweg 29

E-mail: e.vandervelde@bauernl.nl

                                                 

3641 SK Mijdrecht                                     

                                                 

Telefoon: 0297 - 231 150

                                                 

E-mail: info@bauernl.nl                              

pagina 84

informatie 2021

informatie 2021

pagina 85

NVAF werkgroep duurzaamheid

naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

R. Riggelink

Voorbij Funderingstechniek bv

Mobiel: 06 - 14 992 123

Wat betekent duurzaamheid binnen de funderingsbranche? Wat kan duurzaamheid betekenen voor de

		

Siciliëweg 61

E-mail: r.riggelink@voorbijft.nl

funderingsbranche? Waarom zal de funderingsbranche invulling moeten geven aan duurzaamheid? Allemaal

		

1045 AX Amsterdam

vragen die heden ten dage spelen. Vragen die NVAF-leden stellen; en misschien vragen die mogelijk nog niet

		

Postbus 20701

gesteld zijn maar wel actueel behoren te zijn. Vragen die opdrachtgevers van onze klanten stellen. Vragen die

		

1001 NS Amsterdam

inkoper van onze klanten (aannemers) stellen. Eisen die gesteld worden door overheid en semi-overheden.

		

Telefoon: 020 - 407 71 00

		

E-mail: info@voorbijft.nl

leden de kans zich verder te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en bewustwording te creëren van

J.A.I. Ritzer van Dinther

Mobilis B.V.

Mobiel: 06 - 13 075 305

de noodzaak; het moet niet (alleen) iets zijn dat extern opgelegd is. Deze NVAF-richtlijn geeft tegelijkertijd de

		

Fauststraat 3

E-mail: jai.ritzervandinther@mobilis.nl

stand der techniek en wetenschap aan.

		

7323 BA Apeldoorn 			

		

Postbus 20175

Middels het instellen van een werkgroep duurzaamheid vanuit andere werkgroepen wordt een belangrijke

		

7302 HD Apeldoorn

aanzet gegeven over de inhoudelijke invulling van duurzaamheid voor de funderingsbranche.

		

Telefoon: 055 – 538 22 22

		

E-mail: info@mobilis.nl

Diverse bedrijven, veelal grotere funderingsbedrijven, zijn op hun eigen manier bezig om invulling te geven

ing. A.P. Scheltinga

A.P. Scheltinga Organisatieadvies

Mobiel: 06 - 11 392 410

aan het thema duurzaamheid. Vaak richt dit thema zich alleen op milieu maar veel meer onderdelen behoren

		

Ambachtsstraat 50

E-mail: arno@apscheltinga.nl

bij het thema duurzaamheid. Veiligheidskundige en arbeidshygiënische onderdelen zoals duurzame

		

8263 AK Kampen

inzetbaarheid en het terugdringen van blootstelling aan dieselmotorenemissie (DME) hebben duidelijke

		

Telefoon: 038 - 333 59 74

Het is van groot belang om vanuit de NVAF een richtlijn op te stellen. Deze NVAF-richtlijn geeft de NVAF

Wat is de huidige stand van zaken?

raakvlakken met duurzaamheid. Ook zijn er zeer veel raakvlakken met de techniek.
De officiële oprichting van de werkgroep zal op korte termijn plaatsvinden.
naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

G.J. van Bers

Bauer Funderingstechniek bv

Mobiel: 06 - 52 083 085

		

Rendementsweg 29

E-mail: g.vanbers@bauernl.nl

		

3641 SK Mijdrecht

		

Telefoon: 0297 - 231 150

		

E-mail: info@bauernl.nl

Ing. P. van Halteren

Sterk bv

Mobiel: 06 - 26 502 603

		

Locatie Eemnes

E-mail: p.vanhalteren@sterk.eu

		

Eemweg 106

		

3755 LD Eemnes

		

Postbus 110

		

3750 GC Bunschoten

		

Telefoon: 035 - 539 24 92

		

E-mail: info@sterk.eu
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P. IJnsen

Gebr. van 't Hek bv

Mobiel: 06 – 50 622 959

		

Nekkerweg 63

E-mail: p.ijnsen@vanthekgroep.nl

		

1461 LD Zuidoostbeemster

		

Postbus 88

		

1462 ZH Middenbeemster

		

Telefoon: 0299 – 313 020

		

E-mail: gebr@vanthek.nl

J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276

directeur

3847 LG Harderwijk

E-mail: j.estie@nvaf.nl

		

Postbus 1218

		

3840 BE Harderwijk

		

Telefoon: 0341 - 456 191

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl
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European Federation of Foundation Contractors

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

G. Havekotte-Hagen

Ballast Nedam

Mobiel: 06 - 53 498 318

		

Funderingstechnieken bv

E-mail: g.havekotte@ballast-nedam.nl

		

Straatweg 29A			

naam

Health & Safety Working Group

(EFFC)
naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

Executive Committee

		

3603 CV Maarssen

ing. P. Vroom

Vroom Funderingstechnieken bv

Mobiel: 06 - 53 801 502

		

Postbus 141

		

Sluisweg 1

E-mail: p.vroom@vroom.nl

		

3600 AC Maarssen

		

1474 HL Oosthuizen

		

Telefoon: 0346 - 249 191		

		

Postbus 7

		

E-mail: bnmc@ballast-nedam.nl

		

1474 ZG Oosthuizen

		

Telefoon: 0299 - 409 500

J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276

		

E-mail: info@vroom.nl

		

3847 LG Harderwijk

E-mail: j.estie@nvaf.nl

		

Postbus 1218

J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276

		

3840 BE Harderwijk

		

3847 LG Harderwijk

E-mail: j.estie@nvaf.nl

		

Telefoon: 0341 - 456 191		

		

Postbus 1218

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl

		

3840 BE Harderwijk

		

Telefoon: 0341 - 456 191		

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl

Contracts Working Group

Sustainability Working Group
R. Riggelink

Voorbij Funderingstechniek bv

Mobiel: 06 - 14 992 123

		

Siciliëweg 61

E-mail: r.riggelink@voorbijft.nl

		

1045 AX Amsterdam

ing. P. Vroom

Vroom Funderingstechnieken bv

Mobiel: 06 - 53 801 502

		

Postbus 20701

		

Sluisweg 1

E-mail: p.vroom@vroom.nl

		

1001 NS Amsterdam

		

1474 HL Oosthuizen

		

Telefoon: 020 - 407 71 00

		

Postbus 7

		

E-mail: info@voorbijft.nl

		

1474 ZG Oosthuizen

		

Telefoon: 0299 - 409 500

J.A.I. Ritzer van Dinther

Mobilis bv

Mobiel: 06 - 13 075 305

		

E-mail: info@vroom.nl

		

Faustraat 3

E-mail: jai.ritzervandinther@mobilis.nl

		

7323 BA Apeldoorn

J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276

		

Postbus 20175

		

3847 LG Harderwijk

E-mail: j.estie@nvaf.nl

		

7302 HD Apeldoorn

		

Postbus 1218

		

Telefoon: 055 - 538 22 22

		

3840 BE Harderwijk

		

E-mail: info@mobilis.nl

		

Telefoon: 0341 - 456 191		

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl
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naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276
E-mail: j.estie@nvaf.nl

		

3847 LG Harderwijk

		

Postbus 1218

		

3840 BE Harderwijk

		

Telefoon: 0341 - 456 191		

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl

Technical Working Group
ir. B.J. Admiraal

Volker Staal en Funderingen bv

Mobiel: 06 - 50 225 285
E-mail: b.admiraal@vsf.nl

		

Donker Duyvisweg 75

                                                 

3316 BL Dordrecht

                                                 

Postbus 812                                            

                                                 

3300 AV Dordrecht                                   

                                                 

Telefoon: 078 - 654 62 00

		

E-mail: info@vsf.nl  

P. IJnsen                                  	

Gebr. van 't Hek bv

Mobiel: 06 – 50 622 959
E-mail: p.ijnsen@vanthekgroep.nl

Deep Foundations Institute (DFI)
naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

Secretariaat DFI

		

M. de Vos 	

Belgian Building Research Institute

		

Lombardstraat 42

		

B-1000 Brussels, Belgium

		

Tel: +32 2 655 77 11

		

www.dfi-europe.org

		

office@dfi-europe.org

Fédération de l’Industrie Européenne de la
Construction (FIEC)
naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

ECO-PLEN
                                                 

Nekkerweg 63

J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276

                                                 

1461 LD Zuidoostbeemster                       

		

3847 LG Harderwijk

E-mail: j.estie@nvaf.nl

                                                 

Postbus 88

		

Postbus 1218

                                                 

1462 ZH Middenbeemster

		

3840 BE Harderwijk

                                                 

Telefoon: 0299 – 313 020

		

Telefoon: 0341 - 456 191		

		

E-mail: gebr@vanthek.nl   

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl

Secretariaat FIEC

Avenue Louise 225

		

B-1050 Brussel, België

Secretariaat EFFC
C. Jennings

Forum Court, Office 205

		

Telefoon: 0032 - 2 514 55 35

		

Devonshire House Business Centre

		

Fax: 0032 - 2 511 02 76

		

29-31 Elmfield Road

		

E-mail: info@fiec.eu

		

Bromley, Kent BR1 1LT

		

United Kingdom

		

Telefoon: 00 - 44 208 663 0948

		

E-mail: effc@effc.org
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Vertegenwoordiging vanuit de NVAF in de
Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
naam

mobiele nummer en e-mailadres

bedrijf

Stuurgroep NPR Corrosie van staal in de Geotechniek
ir. B.J. Admiraal

Volker Staal en Funderingen bv

Mobiel: 06 - 50 225 285

		

Donker Duyvisweg 75

E-mail: b.admiraal@vsf.nl

                                                 

3316 BL Dordrecht

                                                 

Postbus 812                                            

                                                 

3300 AV Dordrecht                                   

                                                 

Telefoon: 078 - 654 62 00

		

E-mail: info@vsf.nl        

                                                          
Werkgroep NPR Corrosie van staal in de Geotechniek
M. de Heus

Jetmix bv

Mobiel: 06 - 51 402 539

		

Leeghwaterstraat 3

E-mail: m.deheus@jetmix.nl

		

4251 LM Werkendam

		

Postbus 25

		

4250 DA Werkendam

		

Telefoon: 0183 - 505 666

		

E-mail: info@jetmix.nl

NEN Normcommissie 351.006 Geotechniek
ir. D. Maes

FUNDEX Funderingstechnieken

Mobiel: 06 - 28 616 123

		

Verstraeten bv

E-mail: maes@fundexpalen.nl

		

Brugsevaart 6

		

4501 NE OOSTBURG		

		

Postbus 55

		

4500 AB Oostburg

		

Telefoon: 0117 - 457 575

		

E-mail: fundex.nl@fundexgroup.com
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ing. A. Yahyaoui

VolkerWessels Infra

Mobiel: 06 - 11 008 298

		

Competence Centre

E-mail: ayahyaoui@vhbinfra.nl

		

Lange Dreef 13

		

4131 NJ Vianen		

		

Postbus 200		

		

4130 EE Vianen

                                                 

Telefoon: 088 – 130 37 00                            

                                   	

E-mail: info@volkerinfra.nl

informatie 2021

pagina 93

naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

NEN Normcommissie 341.044 Mobiele Bouwmachines

naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

Werkgroep 19 Sheet Piles

ing. B. Buijs

Gebr. van 't Hek bv

Mobiel: 06 - 20 012 206

P. IJnsen                                  	

Gebr. van 't Hek bv

Mobiel: 06 – 50 622 959

		

Nekkerweg 63

E-mail: bart.buijs@vanthek.nl

                                                 

Nekkerweg 63

E-mail: p.ijnsen@vanthekgroep.nl

		

1461 LD Zuidoostbeemster

                                                 

1461 LD Zuidoostbeemster                       

                                                 

Postbus 88                                                  

                                                 

Postbus 88

                                                 

1462 ZH Middenbeemster                        

                                                 

1462 ZH Middenbeemster

                                                 

Telefoon: 0299 - 313 020                           

                                                 

Telefoon: 0299 – 313 020

		

E-mail: gebr@vanthek.nl

		

E-mail: gebr@vanthek.nl

ing. M.C.B.A. Lammens

Volker Staal en Funderingen bv

Mobiel: 06 - 27 740 062

		

Donker Duyvisweg 75

E-mail: m.lammens@vsf.nl

		

3316 BL Dordrecht

G. van Zwieten                        

Volker Staal en Funderingen bv

Mobiel: 06 - 50 225 296

		

Postbus 812

                                                 

Donker Duyvisweg 75

E-mail: g.vanzwieten@vsf.nl	            

		

3300 AV Dordrecht

                                                 

3316 BL Dordrecht                                   	

		

Telefoon: 078 - 654 6200

                                                 

Postbus 812			

		

E-mail: info@vsf.nl

                                                 

3300 AV Dordrecht

                                                 

Telefoon: 078 - 654 6200                            

                                   	

E-mail: info@vsf.nl                                      

Eurocode 7

Werkgroep 20 Groundfreezing

A. van Seters

Fugro NL Land bv

Mobiel: 06 – 20 617 122

J. Haasnoot

CRUX Engineering bv

Mobiel: 06 - 48 936 558

voorzitter

Veurse Achterweg 10

E-mail: a.vanseters@fugro.com

		

Pedro de Medinalaan 3c

E-mail: haasnoot@cruxbv.nl

		

2264 SG Leidschendam

		

1086 XK Amsterdam

		

Postbus 63

		

Telefoon: 020 - 494 30 70

		

2260 AB Leidschendam

		

E-mail: info@cruxbv.nl

		

Telefoon: 070 - 317 09 32

		

E-mail: info@fugro.nl

Werkgroep 22 revision of EN 14679:2005 Deep mixing

Vertegenwoordiging vanuit de NVAF in Comité
Européen de Normalisation (CEN)
naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

CEN TC 288 Execution Codes
ir. B.J. Admiraal

Volker Staal en Funderingen bv

Mobiel: 06 - 50 225 285
E-mail: b.admiraal@vsf.nl

		

Donker Duyvisweg 75

                                                 

3316 BL Dordrecht

                                                 

Postbus 812                                            

                                                 

3300 AV Dordrecht                                   

                                                 

Telefoon: 078 - 654 62 00

		

E-mail: info@vsf.nl         

pagina 94

informatie 2021

ing. E. de Jong

Geobest bv

Mobiel: 06 – 17 750 423

		

Marconiweg 2

E-mail: erwin.dejong@geobest.nl		

		

4131 PD Vianen

		

Postbus 106

		

4130 EC Vianen

		

Telefoon: 085 - 489 01 40

		

E-mail: info@geobest.nl
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naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

CEN TC 151 Construction equipment and building material machines - Safety

naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

ing. A. Yahyaoui

VolkerWessels Infra

Mobiel: 06 - 11 008 298

		

Competence Centre

E-mail: ayahyaoui@vhbinfra.nl

Lange Dreef 13

ing. B. Buijs

Gebr. van 't Hek bv

Mobiel: 06 - 20 012 206

		

		

Nekkerweg 63

E-mail: bart.buijs@vanthek.nl

		

4131 NJ Vianen

1461 LD Zuidoostbeemster

		

Postbus 200

Postbus 88

		

4130 EE Vianen

1462 ZH Middenbeemster

		

Telefoon: 088 - 130 37 00

		

Telefoon: 0299 - 313 020

		

E-mail: info@volkerinfra.nl

		

E-mail: gebr@vanthek.nl

ing. M.C.B.A. Lammens

Volker Staal en Funderingen bv

Mobiel: 06 - 27 740 062

		

Donker Duyvisweg 75

E-mail: m.lammens@vsf.nl		

		

3316 BL Dordrecht

ir. B.J. Admiraal

Volker Staal en Funderingen bv

Mobiel: 06 - 50 225 285

		

Postbus 812

		

Donker Duyvisweg 75

E-mail: b.admiraal@vsf.nl

		

3300 AV Dordrecht

		

3316 BL Dordrecht

Telefoon: 078 - 654 6200

		

Postbus 812

E-mail: info@vsf.nl

		

3300 AV Dordrecht

		

Telefoon: 078 - 654 62 00

		

E-mail: info@vsf.nl

ir. S. van Dijk

Voorbij Funderingstechniek bv

Mobiel: 06 - 53 958 128

		

Siciliëweg 61

E-mail: s.vandijk@voorbijft.nl

		

1045 AX Amsterdam

		
		
		

		
		

TG C4: Richtlijnen voor implementatie van het ontwerp in de uitvoering

CEN TC 259, SC7, WG3 review van de nieuwe ontwerpnorm EN1997-3
TG B2: Testen normteksten op basis van analyse ontwerpvoorbeelden
P. IJnsen

Gebr. van 't Hek bv

Mobiel: 06 - 50 622 959

		

Postbus 20701

		

Nekkerweg 63

E-mail: p.ijnsen@vanthekgroep.nl

		

1001 NS Amsterdam

		

1461 LD Zuidoostbeemster

		

Telefoon: 020 - 407 71 00

		

Postbus 88

		

E-mail: info@voorbijft.nl

		

1462 ZH Middenbeemster

		

Telefoon: 0299 - 313 020

		

E-mail: gebr@vanthek.nl

TG-EN206, annex D: revisie van specificaties voor beton in (diepe) funderingen

TG D3: Controle consequenties en toepasbaarheid van de hoofdstukken m.b.t. grondverbetering

ir. B.J. Admiraal

Volker Staal en Funderingen bv

Mobiel: 06 - 50 225 285

		

Donker Duyvisweg 75

E-mail: b.admiraal@vsf.nl

		

3316 BL Dordrecht

ir. B.J. Admiraal

Volker Staal en Funderingen bv

Mobiel: 06 - 50 225 285

		

Postbus 812

		

Donker Duyvisweg 75

E-mail: b.admiraal@vsf.nl

		

3300 AV Dordrecht

		

3316 BL Dordrecht

		

Telefoon: 078 - 654 62 00

		

Postbus 812

		

E-mail: info@vsf.nl

		

3300 AV Dordrecht

		

Telefoon: 078 - 654 62 00

		

E-mail: info@vsf.nl
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naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

ISO/TC 195/SC 3 "Drilling and foundation machinery and equipment"

CROW

naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.
bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

ing. B. Buijs

Gebr. van 't Hek bv

Mobiel: 06 - 20 012 206

naam

		

Nekkerweg 63

E-mail: bart.buijs@vanthek.nl

Programma Adviesraad Waterbouw en Geotechniek

		

1461 LD Zuidoostbeemster

		

Postbus 88

ing. A.F. Groeneweg                

Tubex bv

		

1462 ZH Middenbeemster

                                 

Vierlinghstraat 17                                   E-mail: agroeneweg@tubexbv.nl

		

Telefoon: 0299 - 313 020

                                                 

4251 LC Werkendam                                 

		

E-mail: gebr@vanthek.nl

                                                 

Postbus 183                                                

                                                 

4250 DD Werkendam                                

Mobiel: 06 - 53 304 606

ing. M.C.B.A. Lammens

Volker Staal en Funderingen bv

Mobiel: 06 - 27 740 062

                                                 

Telefoon: 0183 - 679 888                             

		

Donker Duyvisweg 75

E-mail: m.lammens@vsf.nl		

                                                 

E-mail: info@tubexbv.nl                              

		

3316 BL Dordrecht

		

Postbus 812

J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276

		

3300 AV Dordrecht

		

3847 LG Harderwijk

E-mail: j.estie@nvaf.nl

		

Telefoon: 078 - 654 6200

		

Postbus 1218

		

E-mail: info@vsf.nl

		

3840 BE Harderwijk

		

Telefoon: 0341 - 456 191		

SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl

Bedrijfsleven

Programma Adviesraad Geotechniek

bedrijf

naam

mobiele nummer en e-mailadres

Marktsegment infra

ir. S. van Dijk

Voorbij Funderingstechniek bv

Mobiel: 06 - 53 958 128

		

Siciliëweg 61

E-mail: s.vandijk@voorbijft.nl

		

1045 AX Amsterdam

		

Postbus 20701

J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276

		

1001 NS Amsterdam

		

3847 LG Harderwijk

E-mail: j.estie@nvaf.nl

		

Telefoon: 020 - 407 71 00

		

Postbus 1218

		

E-mail: info@voorbijft.nl

		

3840 BE Harderwijk

		

Telefoon: 0341 - 456 191		

P. IJnsen

Gebr. van 't Hek bv

Mobiel: 06 – 50 622 959

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl

		

Nekkerweg 63

E-mail: p.ijnsen@vanthekgroep.nl

		

1461 LD Zuidoostbeemster

Secretariaat

Louis Braillelaan 24

		

Postbus 88

		

2719 EJ Zoetermeer

		

1462 ZH Middenbeemster

		

Postbus 7259

		

Telefoon: 0299 – 313 020

		

2701 AG Zoetermeer

		

E-mail: gebr@vanthek.nl

		

Telefoon: 088 - 338 00 00

		

Website: www.s-bb.nl
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KCAF, Kennis Centrum Aanpak
Funderingsproblematiek
naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

Platform Funderingsonderzoek
J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276
E-mail: j.estie@nvaf.nl

mobiele nummer en e-mailadres

naam

bedrijf

A. van Heezen

Gebr. van 't Hek bv

Mobiel: 06 - 46 227 560

		

Nekkerweg 63

E-mail: anton.vanheezen@vanthek.nl

		

1461 LD Zuidoostbeemster

                                                 

Postbus 88                                                  

                                                 

1462 ZH Middenbeemster                        

                                                 

Telefoon: 0299 - 313 020                           

		

Email : gebr@vanthek.nl

		

3847 LG Harderwijk

C.J. Vroom

Vroom Funderingstechnieken bv

Mobiel: 06 - 53 801 504    

		

Postbus 1218

		

Sluisweg 1

E-mail: cj.vroom@vroom.nl

		

3840 BE Harderwijk

		

1474 HL Oosthuizen

		

Telefoon: 0341 - 456 191		

		

Postbus 7

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl

		

1474 ZG Oosthuizen

		

Telefoon: 0299 - 409 504

		

E-mail: info@vroom.nl

Betonhuis/NVAF
naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

Projectgroep Beton voor in de grond gevormde palen

SSVV
naam

mobiele nummer en e-mailadres

bedrijf

ir. B.J. Admiraal

Volker Staal en Funderingen bv

Mobiel: 06 - 50 225 285

		

Donker Duyvisweg 75

E-mail: b.admiraal@vsf.nl

                                                 

3316 BL Dordrecht

J. Estié

Ceintuurbaan 2

Mobiel: 06 - 11 028 276

                                                 

Postbus 812                                            

		

3847 LG Harderwijk

E-mail: j.estie@nvaf.nl

                                                 

3300 AV Dordrecht                                   

		

Postbus 1218

                                                 

Telefoon: 078 - 654 62 00

		

3840 BE Harderwijk

		

E-mail: info@vsf.nl                                                                  

		

Telefoon: 0341 - 456 191		

		

E-mail: secretariaat@nvaf.nl

ir. S. van Dijk

Voorbij Funderingstechniek bv

Mobiel: 06 - 53 958 128
E-mail: s.vandijk@voorbijft.nl

Algemeen Bestuur Stichting Samenwerken voor Veiligheid

		

Siciliëweg 61

Secretariaat

Castellum, gebouw C (‘Synthesium’)

		

1045 AX Amsterdam

		

Loire 150

		

Postbus 20701

		

2491 AK Den Haag

		

1001 NS Amsterdam

		

Postbus 443

		

Telefoon: 020 - 407 71 00

		

2260 AK Leidschendam

		

E-mail: info@voorbijft.nl

		

Telefoon: 070 – 337 87 55

		

Fax: 070 – 337 87 56

		

E-mail: info@ssvv.nl
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TCVT
naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

Centraal College van Deskundigen Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport
ing. R.J. van ‘t Hek

Gebr. van ‘t Hek bv

Mobiel: 06 - 50 622 950

		

Nekkerweg 63

E-mail: ruud@vanthek.nl

		

1461 LD Zuidoostbeemster

		

Postbus 88

		

1462 ZH Middenbeemster

		

Telefoon: 0299 - 313 020

		

E-mail: info@vanthek.nl

H.C. van der Waal

Henk van der Waal Funderingsadvies

Mobiel: 06 – 25 362 515

		

Abeelstraat 152

E-mail: waaladvies@gmail.com of

		

3329 AH Dordrecht

hcwaal@gmail.com

		

Telefoon: 078 – 616 96 37

Werkkamer 1 Keuring Hijs- en hefgereedschappen
VACANT
Werkkamer 4 Vakbekwaamheid Machinisten Hijskranen
J.H. van der Wal

Trainingscentrum Crescendo

Mobiel: 06 - 15 639 897

		

Neutronweg 1

E-mail: joop@traincrescendo.nl

		

1627 LG HOORN

		

Telefoon: 0229 - 729 430

		

E-mail: info@traincrescendo.nl

Werkkamer 4 Examencommissie
ing. L.A. van Vliet

Weteringstraat 7

Mobiel: 06 - 52 874 872		

		

2841 BX Moordrecht

E-mail: fuwu35fk@kpnmail.nl

Werkkamer 6 Keuring Funderingsmachines
(De samenstelling van de Werkkamer is identiek aan de NVAF Technische Commissie Funderingsmachines TCF)
mr. P.E. Uilenbroek

Bureau TCVT

Mobiel: 06 - 53 373 423

secretaris TCVT

Postbus 154

E-mail: paul@uilenbroekps.nl

		

3990 DD Houten

		

Telefoon: 030 - 290 16 24

		

E-mail: info@tcvt.nl
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Ledenlijst NVAF
naam

bedrijf

mobiele nummer en e-mailadres

naam

bedrijf

bedrijfsleiding

A
AA Schroefpalen bv

De Steiger 10

		

6581 KZ Malden

		
		

naam

bedrijf

bedrijfsleiding

Bauer Funderingstechniek bv

Rendementsweg 29

ing. E.G. van der Velde

		

3641 SK Mijdrecht

Mobiel: 06 - 20 057 683

		

Telefoon: 0297 - 231 150

E-mail: e.vandervelde@bauernl.nl

		

E-mail: info@bauernl.nl

R. Peters

		
Aannemings- en Heibedrijf

Loodsweg 21

R.R. van den Berg

Telefoon: 024-378 28 88

A.J. van den Bogaard

Van den Berg bv

1525 RH Westknollendam

Mobiel: 06 - 20 703 650

E-mail: info@aaschroefpalen.nl

Mobiel: 06 – 10 650 254

		

Telefoon: 075 - 621 71 01

E-mail: ton@aaschroefpalen.nl

		

E-mail: info@

		

aannemingsbedrijfvandenberg.nl

			
Altenburg Funderingstechniek bv

Industrieweg 3

ing. J.W. Engelsman			

		

8531 PA Lemmer

Boer bv

Bordenweg 8

J.A. Boer

		

Postbus 26

		

4231 VH Meerkerk

Mobiel: 06 - 22 920 651

		

8530 AA Lemmer

		

Telefoon: 0183 - 352 747

		

Telefoon: 0514 - 588 820

		

E-mail: info@boerbv.com

		

E-mail: info@altenburggroep.com

		

B

Ballast Nedam

Straatweg 29A

T. Spanjers

Funderingstechnieken bv

3603 CV Maarssen

Mobiel: 06 - 22 229 435
E-mail: t.spanjers@ballast-nedam.nl

		

Postbus 141

		

3600 AC Maarssen

		
		

B&P Bodeminjectie bv

Korte Dreef 9A

F.M. de Groot

		

4131 PM Vianen

Mobiel: 06 - 20 211 330

		

Telefoon: 0347 - 370 303

		

E-mail : info@bodeminjectie.nl

Brefu

Franse Akker 9a

M. Poppelaars

Funderingstechnieken bv

4824 AL Breda

Mobiel: 06 - 53 312 580

Telefoon: 034 - 624 91 91

		

Telefoon: 076 - 514 64 94

E-mail: mp@brefu.nl

E-mail: bnmc@ballast-nedam.nl

		

Fax: 076 - 522 10 45
E-mail: info@brefu.nl

				

		

BAM Infra

H.J. Nederhorststraat 1

J. Kardux

			

Mobiel: 06 - 51 406 536

Funderingstechnieken

2801 SC Gouda

Mobiel: 06 - 22 974 937

			

E-mail: rr@brefu.nl

Postbus 63

E-mail: jan.kardux@bam.com

R. Roks

		

2800 AB Gouda

Bufix Funderingstechniek bv

Ekkersrijt 4407

M.H.B. Hylkema

		

Telefoon: 0182 – 590 600

		

5692 DL Son en Breugel

Mobiel: 06 -10 701 165

		

E-mail: info.infra@bam.com

		

Postbus 28019

		

5602 JA Eindhoven

Basis Funderingstechniek bv

Vlasblomweg 24

G.J. Floris

		

Telefoon: 0499 - 473 309

		

1521 PW Wormerveer

Mobiel: 06 - 53 118 556

		

E-mail: info@bufix.nl

		

Postbus 81

E-mail: gerben@basis-funderingstechniek.nl

		

1530 AB Wormer

		

Telefoon: 075 - 647 89 45

		

E-mail:

J.B. ten Haken

		

info@basis-funderingstechniek.nl

Mobiel: 06 - 54 740 591
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naam

bedrijf

bedrijfsleiding

naam

bedrijf

bedrijfsleiding

Busker bv

Gamerschedijk 6

ing. C. van Klarenbosch

Drukpaal.nl bv

Eckertstraat 46

M.H.B. Hylkema

Hei- en Waterwerken

5301 HT Zaltbommel

Mobiel: 06 - 53 655 411

		

8263 CB Kampen

Mobiel: 06 -10 701 165

		

Postbus 120

E-mail: c.vanklarenbosch@buskerbv.nl

		

Telefoon: 088 - 087 07 00

		

5300 AC Zaltbommel

		

E-mail: info@drukpaal.nl

		

Telefoon: 0418 - 515 792

H. van Veen

		

E-mail: buskerhw@buskerbv.nl

Mobiel: 06 - 51 404 312

			

E-mail: h.vanveen@buskerbv.nl

		

E

		

C

CivielTech bv

Euro Funderingen bv

Wettertoerwei 4

J.M. Stap

		

9269 WP Feanwâlden

Mobiel: 06 - 51 287 771

Telefoon: 0511 - 472 191

Dieselweg 38

D.W. Hop

		

Mobiel: 06 – 22 644 356

		

Fax: 0511 - 476 555

J.R. Dijkstra-Stap

		

E-mail: info@eurofunderingen.nl

Mobiel: 06 - 30 518 70

		

3752 LB Bunschoten

		

Telefoon: 033 – 285 00 91

		

E-mail: info@civieltech.nl

F

Funderingstechnieken

Daam Schijfweg 22-24

E. de Nijs

FLOBE Woerden bv

Geestdorp 32

M.T. van Leeuwen

‘De Coogh‘ bv

1507 BD Zaandam

Mobiel: 06 - 22 477 483

		

3444 BE Woerden

Telefoon: 06 – 51 362 943

		

Telefoon: 075 - 616 39 04

E-mail: edwin@decoogh.com

		

E-mail: info@flobe.nl

		

E-mail: info@decoogh.com

			

J.J. IJskes

Franki Grondtechnieken bv

Laan van Europa 900

ing. J.W. Verhoeff

			

Mobiel: 06 - 51 987 376

		

3317 DB Dordrecht

Mobiel: 06 - 22 927 010

			

E-mail: jan@decoogh.com

Postbus 3098

E-mail: directie@franki.nl

D
DEME Infra NL bv

Kilkade 2

J.G. Schutte

		

3316 BC Dordrecht

Mobiel: 06 - 26 530 310

		

Postbus 202

E-mail: schutte.hans@deme-group.com

		

3300 AE Dordrecht

		

3301 DB Dordrecht

		

Telefoon: 078 – 206 24 00

ir. J.A.L van der Vlies

		

E-mail:

Mobiel: 06 - 50 854 248

		

info@franki-grondtechnieken.nl

E-mail: janleen.vandervlies@franki.nl

Funderingstechniek Noord bv

Transportweg 18

Th. Verhoef

		

9363 TL MARUM

Mobiel: 06 - 55 735 354
E-mail: t.verhoef@ftnoord.nl

		

Telefoon: 078 - 632 10 20

P. van den Berg

		

Postbus 12

		

Fax: 078 - 632 10 55

Mobiel: 06 - 26 518 556

		

9363 ZG Marum

E-mail: info@deme-group.com

E-mail: van.den.berg.paul@deme-group.com

		

Telefoon: 0594 - 517 370

E.T. Hijmersma

		

E-mail: info@ftnoord.nl

Mobiel: 06 - 55 735 350

Hei- en Waterwerken

Tasveld 20

A. van Dieren

H. van Dieren bv

8271 RW IJsselmuiden

Mobiel: 06 - 51 205 932

		

Telefoon: 038 - 331 76 73

		

E-mail: info@hvandieren.nl
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FUNDEX

Brugsevaart 6

ir. D. Maes

Funderingstechniek Heeg bv

Osingahuizen 8

L.T.H. Altenburg
Mobiel: 06 - 51 580 263

Funderingstechnieken

4501 NE OOSTBURG

Mobiel: 06 - 28 616 123

		

8621 XD Heeg

Verstraeten bv

Postbus 55

E-mail: maes@fundexpalen.nl

		

Telefoon: 0515 - 444 401

		

4500 AB Oostburg

		

E-mail: info@

O.A.H.J. Altenburg

		

Telefoon: 0117 - 457 575

ing. E. Revoort

		

funderingstechniekheeg.nl

Mobiel: 06 - 10 734 190

		

E-mail: fundex.nl@fundexgroup.com

Mobiel: 06 - 22 986 575
Heicoop Hei- en Funderings-

Oosterholtseweg 20A

H. van Dieren

technieken bv

8271 PT IJsselmuiden

Mobiel: 06 – 13 738 634
E-mail: hvandieren@heicoop.nl

			

E-mail: revoort@fundexpalen.nl

			
Funderingsherstel

Hoornse Hop 1C

M. ten Napel

		

Telefoon: 038 – 333 48 65

Amsterdam bv

8321 WX URK

Mobiel: 06 – 51 008 708

		

E-mail: info@heicoop.nl

		

Telefoon: 085 – 017 00 25

		

E-mail: info@fh-a.nl

G

Heijmans

Graafsebaan 67

P. Sleddens

Infra bv

5248 JT Rosmalen

Mobiel: 06 - 20 603 032

		

Postbus 287

E-mail: psleddens@heijmans.nl		

		

5240 AG Rosmalen

De Groene Paal bv

Eerste Looiersdwarsstraat 4-1

ing. P.M. Verbeek

		

Telefoon: 073 - 543 66 11

J.W. Herrewijnen

		

1016 VM Amsterdam

Mobiel: 06 - 24 520 496

		

E-mail:

Mobiel: 06 - 55 824 228

		

Telefoon: 088 - 020 90 90

E-mail: flip@degroenepaal.nl

		

funderingstechnieken@heijmans.nl

E-mail: jherrewijnen@heijmans.nl

Grondinjectie Nederland

Sportlaan 8

T. Kastelein			

Gebr. van ‘t Hek bv

Nekkerweg 63

ing. R.J. van ‘t Hek

		

4131 NN VIANEN

Mobiel: 06- 27 822 087		

		

1461 LD Zuidoostbeemster

Mobiel: 06 - 50 622 950

		

Telefoon: 0347 - 746 010

E-mail: torben@grondinjectie.nl		

		

Postbus 88

E-mail: ruud@vanthekgroep.nl

		

E-mail: torben@grondinjectie.nl

		

1462 ZH Middenbeemster

H
Hakkers bv

Oudsas 11

		

Telefoon: 0299 - 313 020

Th.J. van ‘t Hek

		

E-mail: gebr@vanthek.nl

Mobiel: 06 - 30 900 049

			

E-mail: ted@vanthekgroep.nl

Ir. J.M.H. van Mastwijk

		

4251 AW Werkendam

Mobiel: 06 - 51 300 474

			

S.N.C. de Lange

		

Postbus 11

E-mail: j.vanmastwijk@hakkers.com

			

Mobiel: 06 - 46 227 530

		

4250 DA Werkendam		

			

E-mail: b.delange@vanthekgroep.nl

		

Telefoon: 0183 - 501 122

P.T.M. Bongers

M.A Hakkers MSc			

			

Mobiel: 06 - 53 617 615		

High 5 Solutions bv

Tuinschouw 8

			

E-mail: m.hakkers@hakkers.com

		

4131 MD Vianen

Mobiel: 06 - 53 499 288

		

Postbus 152

E-mail: peter@h5s.com

			

H.A. van Laar

		

4130 ED Vianen

			

Mobiel: 06 - 30 578 774

		

Telefoon: 0347 760 006

			

E-mail: h.vanlaar@hakkers.com

		

E-mail: info@h5s.com

		
Van Halteren Infra

Energieweg 13a

		

3751 LT Bunschoten

Mobiel: 06 - 53 301 539

		

Telefoon: 033 - 303 14 86

E-mail: zilvestervanhalteren@halteren.com

		

E-mail: info@halteren.com
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J. Karsten

Hoolwerf Heiwerken bv

Haarbrug 13

A. Hoolwerf

JLD Contracting bv

Wieder 23

		

3751 LM Bunschoten

Mobiel: 06 – 53 470 332

		

1648 GA De Goorn

Mobiel: 06 - 46 627 983

		

Eemdijk 32

E-mail: albert@hoolwerf-heiwerken.nl

		

Postbus 147

E-mail: jos@jldcontracting.nl

		

3754 NH EEMDIJK

		

1135 ZK Edam

			

W. Hoolwerf

		

Telefoon: 0299 - 820 002

			

Mobiel: 06 – 54 968 466

		

E-mail: info@jldcontracting.nl

K

Hylkema Funderingstechniek bv

Eckertstraat 46

M.H.B. Hylkema

		

8263 CB Kampen

Mobiel: 06 - 10 701 165

Kandt Aannemings-

Hoogeveenenweg 21

		

Postbus 3

E-mail: mhylkema@

en Funderingsbedrijf bv

2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel

Mobiel: 06 - 51 752 408

		

8260 AA Kampen

hylkemafunderingstechniek.nl

		

Postbus 35

E-mail: marco@kandtbv.nl

		

Telefoon: 038 - 333 80 20

		

2910 AA Nieuwerkerk a/d IJssel

		

E-mail:

		

Telefoon: 0180 - 633 048

ing. W.A.D. de Meijer

		

info@hylkemafunderingstechniek.nl

		

E-mail: kandtbv@kandtbv.nl

Mobiel: 06 - 20 261 756

			

I

M. Kandt

E-mail: willem@kandtbv.nl

Keller Funderingstechnieken bv

Europalaan 16

ing. R.J. Looij MBA

Tolstraat 26

G. de Jong

		

2408 BG ALPHEN a/d RIJN

E-mail: r.looij@kellergrundbau.com

		

4231 BC Meerkerk

Telefoon: 06 - 53 348 734

		

Postbus 757

		

E-mail: info@erwindejong.nl

		

2400 AT Alphen a/d Rijn

		

Telefoon: 0172 - 471 798

		

E-mail: info.nl@keller.com

Inzicht Heiwerk

J
Jacbo Nederland bv

Rederijweg 23

M. ter Haar

Aannemingsbedrijf

Sasdijk 10

		

4906 CX Oosterhout

Mobiel : 06 – 53 992 187

De Klerk bv

4251 AA Werkendam

Mobiel: 06 – 20 735 430

		

Postbus 289

E-mail : terhaar@jacbo.nl

		

Postbus 21

E-mail: rdegroot@deklerkbv.nl

		

4900 AG Oosterhout

		

4250 DA Werkendam

		

Telefoon : 0162 – 422 256

		

Telefoon: 0183 - 508 666

ing. A. Schaap

		

E-mail: info@jacbo.nl

		

E-mail: info@deklerkbv.nl

Mobiel: 06 - 20 735 420

Jetmix bv

Leeghwaterstraat 3

M. de Heus

R.T. de Groot

			

E-mail: aschaap@deklerkbv.nl
K. Akkermans

		

4251 LM Werkendam

Mobiel: 06 - 51 402 539

Knol Akkrum

It Patroan 5

		

Postbus 25

E-mail: m.deheus@jetmix.nl

		

8491 PK Akkrum

Mobiel: 06 - 53 825 581

		

4250 DA Werkendam

		

Postbus 63

E-mail: k.akkermans@knol-akkrum.nl

		

Telefoon: 0183 - 505 666

		

8490 AB Akkrum		

		

E-mail: info@jetmix.nl

		

Telefoon: 0566 - 654 321

H. Hartmans

		

E-mail: info@knol-akkrum.nl

Mobiel: 06 - 53 607 246
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naam

Aannemingsbedrijf

Scheepvaartweg 1

D.J. Teeuw

Gebr. de Koning bv

3356 LL PAPENDRECHT

Mobiel: 06 - 46 276 861

P

E-mail: d.j.teeuw@gebrdekoning.nl

		

Postbus 88

		

3350 AB Papendrecht

		

Telefoon: 078 - 644 26 44

		

E-mail: info@gebrdekoning.nl

Kroeze Aannemerij/

Sportstraat 1

M.M.P. Kroeze

Funderingstechniek bv

4153 AJ Beesd

Mobiel: 06 – 10 232 936

		

Postbus 78

		

4153 ZH Beesd

		

Telefoon: 0345-525 145

		

E-mail: info@kroeze-beesd.nl

Kuipers Funderings-

Industrieweg 15

M. Kuipers

8531 PA Lemmer

Mobiel: 06 - 21 245 366		

Telefoon: 0514 - 562 664

E-mail: matthys@kuiperslemmer.nl

		

E-mail: info@kuiperslemmer.nl

L
Van Leeuwen Verankeringen

Straatweg 29A

T. Spanjers

en Funderingssystemen BV

3603 CV MAARSSEN

Mobiel: 06 - 22 229 435

		

Postbus 2

E-mail: t.spanjers@ballast-nedam.nl

		

3600 AA Maarssen

		

Telefoon: 034 – 624 91 91

		

E-mail: info@vanleeuwenbv.nl

N
Ten Napel Heiwerken

Marsdiep 6

A. ten Napel

		

8321 MC Urk

Mobiel: 06 - 53 778 046

		

Telefoon: 0527 - 682 821

E-mail : albert@tennapel.nl

		

E-mail: info@tennapel.nl

NederFund bv

Edisonstraat 34

J.A. Bouten

		

6604 BV Wijchen

Mobiel: 06 - 41 018 458

		

Telefoon: 024 - 642 56 55

		

E-mail: info@nederfund.nl

informatie 2021

Plomp Funderingstechnieken bv

Papekopperdijk 19

G.A. Plomp

		

3464 HT Papekop

Mobiel: 06 - 51 344 414

		

Postbus 66

E-mail: arie@plompfunderingstechnieken.nl

		

3420 DB Oudewater

		

Telefoon: 0348 - 562 486

R.C.P. Plomp

		

E-mail:

Mobiel: 06 - 51 342 830

		

info@plompfunderingstechnieken.nl

E-mail: ruud@plompfunderingstechnieken.nl

S

technieken bv
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bedrijf

Samson Funderingstechniek bv

Amstelkade 110

K. Steinfort

		

1427 AS Amstelhoek

Mobiel: 06 – 81 826 398

		

Telefoon: 0297 - 286 295

		

E-mail:

		

info@samsonfunderingstechniek.nl

Van Schie bv

Constructieweg 100

G.J. van Schie

		

3641 SP Mijdrecht

E-mail: gvs@vanschie.com

		

Postbus 191

		

3640 AD Mijdrecht

M. Baas

		

Telefoon: 0297 - 237 537

Mobiel: 06 - 51 580 884

		

E-mail: info@vanschie.com

E-mail: mb@vanschie.com

S.I.N.

Overtocht 50

H. van der Hoeven

Schroef Injectie Nederland bv

2411 BW Bodegraven

Mobiel: 06 – 19 919 666

		

Telefoon: 06 - 81 826 398

E-mail: hans@sin-bv.nl

		

E-mail: info@sin-bv.nl

			

K. Steinfort

			

Mobiel: 06 – 81 826 398

			

E-mail: info@sin-bv.nl
L. Tanis

Smit Funderingstechniek bv

Oostbaan 1125

		

2841 ML Moordrecht

		

Telefoon: 0182 – 513 615

		

E-mail: info@smitfunderingstechniek.nl

J.W. van den Heuvel
Mobiel: 06 - 41 029 035
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naam

J.P. Smit Heiwerken en

De Schrepel 17

J.P. Smit

Funderingstechnieken bv

1648 GC De Goorn

Mobiel: 06 – 53 549 702

T

		

Telefoon: 0229 - 543 495		

		

E-mail: info@smitheiwerken.nl

Soil-ID bv

Marconiweg 4

L. van Luijn

		

4131 PD Vianen

Mobiel: 06 - 52 490 541

		

Telefoon: 076 - 549 83 70

E-mail: lvanluijn@soilid.nl

		

E-mail: info@soilid.nl

			

ir. P.P.A. Wolfs

			

Mobiel: 06 - 52 490 540

			

E-mail: pwolfs@soilid.nl

Speerstra’s Heibedrijf bv

Energieweg 4

		

8251 KL Dronten

		

Telefoon: 0321 - 315 318

		

E-mail: info@speerstraheibedrijf.nl

Heicombinatie SPS bv

Grootschermerweg 4A

G.J. Potveer
Mobiel: 06 - 51 124 965

		

1843 HE Grootschermer

		

Telefoon: 0229 - 563 096

		

E-mail: info@heicombinatiesps.nl

J. Speerstra

Sterk bv

Locatie Drachten

P. van Halteren

		

De Steven 57

Mobiel: 06 - 26 502 603

		

9206 AX DRACHTEN

E-mail: p.vanhalteren@sterk.eu

		

Postbus 234

		

9200 AE Drachten

		

Telefoon: 0512 - 515 608

		

E-mail: info@sterk.eu

		

Locatie Eemnes

		

Eemweg 106

		

3755 LD Eemnes

		

Postbus 110

		

3750 GC Bunschoten

		

Telefoon: 035 - 539 24 92

		

E-mail: info@sterk.eu

Van der Straaten

Werfdijk 6

L.P.F. Pekaar

Aannemingsmaatschappij bv

4417 AN Hansweert

Mobiel: 06 - 22 419 586

Telefoon: 0113 - 382 510

E-mail: l.pekaar@vd-straaten.nl

		

E-mail: info@vd-straaten.nl
informatie 2021

bedrijfsleiding

Terracon Funderingstechniekbv

Vierlinghstraat 17

ing. B. Bekhof

		

4251 LC Werkendam

Mobiel: 06 – 51 191 392

		

Postbus 49

E-mail: b.bekhof@terracon.nl

		

4250 DA Werkendam

		

Telefoon 0183 - 401 311

ing. H. Dekker

		

E-mail: info@terracon.nl

Mobiel: 06 – 20 619 615

			

E-mail: h.dekker@terracon.nl

Tubex bv

Vierlinghstraat 17

ing. A.F. Groeneweg

		

4251 LC Werkendam

Mobiel: 06 - 53 304 606

		

Postbus 183

E-mail: agroeneweg@tubexbv.nl

		

4250 DD Werkendam

		

Telefoon: 0183 - 679 888

		

E-mail: info@tubexbv.nl

U
URETEK Benelux bv

Zuiveringweg 93

S. ter Huurne

		

8243 PE Lelystad

Mobiel: 06 – 81 108 791

		

Telefoon: 0320 – 256 218

E-mail: Sandra.ter.Huurne@uretek.nl

		

E-mail: info@uretek.nl

			

A. Knufman

			

Mobiel: 06 – 15 092 206

			

E-mail: Arend.Knufman@uretek.nl

Van Berlo Funderings-

Doornhoek 3715

M.J.M. van Berlo

technieken bv

5465 TA Veghel

V
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Postbus 183

		

5460 AD Veghel

F.J.A.G. van Berlo

		

Telefoon: 0413 – 389 090

		

E-mail: info@vanberlo.com

Van Spijker Infrabouw B.V.

P. Mastebroekweg 4

		

7942 JZ Meppel					

A.L. van Spijker

		

Postbus 247

		

7940 AE Meppel					

R.G. van Spijker

		

Telefoon: 0522 – 252 589					

		

E-mail: info@vsib.nl
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VDB Funderingstechnieken bv

Nijverheidsweg 9V

C.H. van den Berg

De Vries Titan bv

Hulsenboschstraat 25

A. Oldenburg

		

3433 NP Nieuwegein

Telefoon: 06 - 40 741 075

		

4251 LR Werkendam

Mobiel: 06 - 53 427 744

		

E-mail:

		

Telefoon: 0183 - 508 888

E-mail: a.oldenburg@devrieswerkendam.nl

		

info@vdb-funderingstechnieken.nl

		

E-mail: info@devriestitan.nl		

			

H. van de Woestijne

Verhoef Funderings-

Burg. Sloblaan 47

ing. A. Verhoef

			

Mobiel: 06 - 51 407 997

technieken bv

4231 AA Meerkerk

Mobiel: 06 - 54 944 688

			

E-mail: h.vandewoestijne@devriestitan.nl

		

Telefoon: 0183 - 351 337

E-mail : a.verhoef@verhoefbv.com

		

E-mail: info@verhoefbv.com

Vroom Funderingstechnieken bv

Sluisweg 1

ing. C.J. Vroom

P. Vermeulen Heiwerken bv

Noord 151

P. Vermeulen

		

1474 HL Oosthuizen

Mobiel: 06 - 53 801 504

		

2931 SJ Krimpen a/d Lek

Mobiel: 06 - 53 809 101

		

Postbus 7

E-mail: cj.vroom@vroom.nl

		

Postbus 79

		

1474 ZG Oosthuizen

		

2920 AB Krimpen a/d IJssel

		

Telefoon: 0299 - 409 500

ing. P. Vroom

		

Telefoon: 0180 – 554 127

		

E-mail: info@vroom.nl

Mobiel: 06 - 53 801 502

		

E-mail: info@vermeulenheiwerken.nl

			

Vija bv

Nijverheidsweg 26

Th. Maton

		

4906 CL OOSTERHOUT

Mobiel: 06 - 55 786 406

		

Postbus 633

		

4900 AP Oosterhout

		

Telefoon: 0162 - 423 890

E-mail: p.vroom@vroom.nl

W
De Waalpaal

Contact 18 – 20

J.C.M. Conijn

V. Maton

Funderingstechnieken bv

1446 WD Purmerend

Mobiel: 06 - 46 227 501
E-mail: j.conijn@dewaalpaal.nl

Mobiel: 06 - 25 007 140

		

Postbus 625

			

E-mail: vicky@vijabv.nl

		

1440 AP Purmerend

		

Telefoon: 0299 - 403 451

Volker Staal en Funderingen bv

Donker Duyvisweg 75

ing. L.F.P.C. van Mansfeld

		

E-mail: info@dewaalpaal.nl

		

3316 BL Dordrecht                                 Mobiel: 06 - 54 760 162
Walinco Funderingstechniek

Prinsengracht 766B

dr. ir. V.J. de Waal

		

1017 LE Amsterdam

Mobiel: 06 - 54 933 319

Telefoon: 078 - 654 62 00

		

Telefoon: 020 - 512 06 10

E-mail: v.j.dewaal@walinco.com

E-mail: info@vsf.nl

		

E-mail: walinco@walinco.com

		

Postbus 812

		

3300 AV Dordrecht

E-mail: l.vanmansfeld@vsf.nl

		
		
Voorbij Funderingstechniek bv

Siciliëweg 61

S. Opdam

W-dam bv                                  	

Beekerheide 17-19 	

		

1045 AX Amsterdam

Mobiel: 06 - 22 900 010

                                                	

5741 HB Beek en Donk                         Mobiel: 06 - 53 154 010

		

Postbus 20701

E-mail: s.opdam@voorbijft.nl

		

1001 NS Amsterdam

		
W.M.J. Hoffmann-Muller

		

Postbus 127

                       

5740 AC Beek en Donk                                                                                     

E-mail: winnyhoffmann@hotmail.com

		

Telefoon: 020 - 407 71 00

N. Guyt

		

Telefoon: 0492 - 386 666

P. Maas

		

E-mail:

Mobiel: 06 - 51 451 903

		

Fax: 0492 - 386 670

Mobiel: 06 - 53 154 009

		

info@voorbijfunderingstechniek.nl

E-mail: n.guyt@voorbijft.nl

		

E-mail: info@hoffmanngroep.com

E-mail: pm@hoffmanngroep.com
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M. Blokzijl

Rob Wijfje Heiwerken bv

Steekterweg 75 B

R. Wijfje

Buig Centrale Steenbergen bv

Dr. A. Philipsstraat 15

		

2407 BE Alphen aan de Rijn

Mobiel: 06 - 51 225 954

		

7903 AL Hoogeveen

Mobiel: 06 - 26 240 736

		

Telefoon: 0172 – 602 285

		

Postbus 54

E-mail: mb@bcssteel.eu

		

E-mail: info@wijfjeheibedrijf.nl

		

7900 AB Hoogeveen

		

Telefoon: 0528 - 229 400

Woud Wormer bv

Industrieweg 63

E.M. Woud

		

Fax: 0528 - 263 880

		

1525 RD Westknollendam

Mobiel: 06 - 51 775 757

		

E-mail: info@bcssteel.eu

		

Telefoon: 075 - 628 58 53

E-mail: emwoud@woud.nl

		

E-mail: info@woud.nl

		

Trainingscentrum Crescendo

Neutronweg 1

J.H. van der Wal

		

1627 LG Hoorn

Mobiel: 06 - 15 639 897
E-mail: joop@traincrescendo.nl

P. van ’t Wout Vijzel- en

Gnephoek 26

P. van ’t Wout

		

Telefoon: 0229 - 729 430

Funderingstechnieken bv

2401 LP Alphen aan den Rijn

Mobiel: 06 - 51 770 717

		

E-mail: info@traincrescendo.nl

		

Telefoon: 0182 - 617 767

		

E-mail: info@pvantwout.nl

CRUX Engineering bv

Pedro de Medinalaan 3c

dr.ir.ing. A.E.C. van der Stoel

		

1086 XK Amsterdam

Mobiel: 06 - 48 429 255

		

Telefoon: 020 - 494 30 70

E-mail: vanderstoel@cruxbv.nl

		

E-mail: info@cruxbv.nl

Z
Zuidwest Heiwerken bv

Handelsweg 3

A.W.J. Hoondert

		

4421 SH Kapelle

Mobiel: 06 - 51 082 259

Dieseko Group bv

Lelystraat 49

J. van den Brink

		

Telefoon: 0113 - 344 410

E-mail: a.hoondert@hoondert.com

		

3364 AH Sliedrecht

Mobiel: 06 - 22 458 227

		

E-mail: info@zuidwestheiwerken.com		

E-mail: j.vd.brink@diesekogroup.com

Geassocieerde leden
naam

bedrijf

bedrijfsleiding

L. Scheepjens

		

Telefoon: 0184 - 410 333

		

Fax: 0184 - 411 386

		

E-mail: info@diesekogroup.com

Dywidag Systems International bv

Veilingweg 2

H. Verdaasdonk

		

5301KM Zaltbommel

Mobiel: 06 - 53 606 737

		

Postbus 69

E-mail: henry.verdaasdonk@

		

5300 AB Zaltbommel

dywidag-systems.com

		

Telefoon: 0418 - 57 89 22		

ArcelorMittal Projects

Mannesmannweg 5

Europe bv

4794 SL Heijningen

		

E-mail:

		

Postbus 52

		

email.nl@dywidag-systems.com

                     

4793 ZH Fijnaart

	            

Telefoon: 088 - 008 37 00                          

Foundiz bv

Kroonstraat 1

P. van der Schaaf

                                                 	

E-mail:

		

4879 AV Etten-Leur

Mobiel: 06 – 22 921 864

		

projects.europe@arcelormittal.com

		

Telefoon: 06 – 28 341 800					

		

E-mail: info@foundiz.nl

		
BMNED

Rooseveltlaan 8

ing. G.A. de Nijs

Mobiel: 06 – 28 341 800
E-mail: arjen@foundiz.nl

		

4536 GZ Terneuzen

Mobiel: 06 – 28 649 029

			

		

Telefoon: 0115 620 927

E-mail: ga.denijs@bmned.com

		

		

E-mail: info@bmned.com
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naam

bedrijf

bedrijfsleiding

naam

bedrijf

bedrijfsleiding

Fugro NL Land bv

Veurse Achterweg 10

D. Bouwmeester

Van den Heuvel                      	

Hulsenboschstraat 2

M. Timmerman

		

2264 SG Leidschendam

Mobiel: 06 - 21 617 458

		

4251 LR Werkendam

Mobiel:06 - 46 176 096

		

Postbus 63                           	

E-mail: d.bouwmeester@fugro.com

                                                

Postbus 69                                            	E-mail: m.timmerman@

		

2260 AB Leidschendam	            	

		

4250 DB Werkendam                            vdheuvelwerkendam.nl        	                               

		

Telefoon: 070 - 317 09 32                               

		

Telefoon: 0183 - 502 655     	

		

E-mail: info@fugro.nl

                    	

E-mail: info@vdheuvelwerkendam.nl           

Fundex Equipment bv

Courtineweg 9

R.P.M. Thomaes

Inpieq bv

Liberatorstraat 3

		

4463 AN Goes

Mobiel: 06 – 51 612 749

		

4651 SC STEENBERGEN

Mobiel: 06 - 20 512 620

		

Postbus 83					

		

Telefoon: 0164 - 687 740

E-mail: frank@inpieq.nl

E-mail: info@inpieq.nl

F.A.A. van Deursen

		

4460 AB Goes

J.J. Hermes			

		

		

Telefoon: 0113 - 289 700

Mobiel: 06 - 81 940 189		

			

T. Slyusar

		

E-mail: info@fundexequipment.com

E-mail: jhermes@fundexequipment.com

			

Mobiel: 06 - 52 643 440

			

E-mail: administratie@inpieq.nl

Geobest bv

Marconiweg 2

ing. E. de Jong

		

4131 PD Vianen

Mobiel: 06 - 17 750 423

Intra bv

Zuidwenk 78h

A. Veldhuizen

		

Postbus 106

E-mail: erwin.dejong@geobest.nl

		

3751 CG Bunschoten

Telefoon: 088 - 100 25 20

		

4130 EC Vianen

		

Eemdijk 74

E-mail: info@intrabv.com

		

Telefoon: 085 - 489 01 40

ir. J.W.R. Brouwer

		

3754 NJ EEMDIJK

		

E-mail: info@geobest.nl

Mobiel: 06 - 50 740 785

		

Telefoon: 088 - 100 25 20

E-mail: roel.brouwer@geobest.nl

		

Fax: 033 - 299 65 93

		

Email: info@intrabv.com

			
Gooimeer bv

Damsluisweg 67

R.P. Janssen

		

1332 EB Almere

Mobiel: 06 - 20 972 694

Junttan bv

Denemarkenlaan 2

M. van Es

		

Postbus 30219

E-mail: richard@gooimeer.nl

		

2391 PZ Hazerswoude-Dorp

Mobiel: 06 - 57 698 0020

		

1303 AE Almere

		

Telefoon: 0800 - 586 88 26

E-mail: michiel.vanes@junttan.com

		

Telefoon: 036 - 537 03 33

G.J. Stoelhorst

  

		

E-mail: mail@gooimeer.nl

Mobiel: 06 - 54 220 611

Key Staal bv

Kantooradres

J.G. van de Coterlet

E-mail: gertjan@gooimeer.nl

		

Transportweg 4

Mobiel: 06 - 38 444 774

		

8304 AX Emmeloord

E-mail: jan@keystaal.com

ir. P.A.G. Stoelhorst

		

Correspondentieadres

			
			
			

Mobiel: 06 - 54 220 610

		

Molenstraat 15

P. Slappendel

			

E-mail: patrick@gooimeer.nl

		

3752 CG Bunschoten

Mobiel: 06 - 42 772 668

		

Telefoon: 085 - 902 24 40

E-mail: peter@keystaal.com

Hektec bv

Nekkerweg 63

P. IJnsen

		

E-mail: info@keystaal.com

E-mail: p.ijnsen@vanthekgroep.nl

		

1461 LD Zuidoostbeemster

		

Postbus 88

Meever Pipes bv

Gorinchemsestraat 33A

J. Sluijs

		

1462 ZH Middenbeemster

		

4231 BE Meerkerk

Mobiel: 06- 22 460 467

		

Telefoon: 0299 - 420 808

		

Telefoon: 0183 - 567 675

E-mail: js@meeverpipes.com

		

E-mail: info@hektec.nl			

		

Fax: 0183 - 567 674

		

E-mail: info@meeverpipes.com

pagina 120

informatie 2021

pagina 121

informatie 2020

informatie 2021

pagina 121

naam

bedrijf

bedrijfsleiding

Buitengewone leden
naam

telefoon

e-mail

e-mail

Solines bv

Graanweg 7

A.L.L.P. den Besten

		

Havennummer M237

Telefoon: 0168 - 35 66 55		

naam

telefoon

E-mail: denbesten@solines.nl

D.S. Van der Aa
oud-secretaris

Telefoon: 0180 - 840 082

ing. E. van Asselt
		

Telefoon: 0113 – 341 182
E-mail: fubo@xs4all.nl
Mobiel: 06 - 21 404 184			

ing. H.C.M. Breek

Telefoon: 0162-224015

E-mail: hbreek@gmail.com

ing. S. Doornbos
		
		

Delta Geoconsult
Telefoon: 0183 - 307 326
Mobiel: 06 - 53 153 134

E-mail:
info@deltageoconsult.nl
sikkodoornbos@gmail.com

ing. N. Goedhart
		
		

Goedhart Piling Consultancy
Senior adviseur funderingstechniek
Mobiel: 06 – 51 566 609

E-mail: n.goedhart@pilingconsult.nl

ir. A. de Koning
		

Telefoon: 078 - 618 41 58
Mobiel: 06 - 26 696 737

E-mail: andre.dekoning@armacon.nl

mr H. de Koning
erelid

Telefoon: 0342 – 471 890
Mobiel: 06 – 53 261 364

E-mail: kantoor@mrhdekoning.nl

ir. P.J.C.M. de Kort
erelid
		

P. de Kort Funderingsadvies
Telefoon: 0162 - 459 533
Mobiel: 06 - 23 514 649

E-mail: pjcmdekort@hotmail.com

D.J. van der Molen
		

Telefoon: 079 - 331 34 86
Mobiel: 06 - 28 460 006

E-mail: d.v.d.molen6@kpnplanet.nl

L. Mosselman
erelid

Telefoon: 0186 - 651 483
Mobiel: 06 - 30 237 309

E-mail: l.mosselman@planet.nl

G. Verspui
		

Telefoon: 0183 - 302 110
Mobiel: 06 - 22 378 035

H.C. van der Waal
		

Funderingsadvies
Mobiel: 06 – 25 362 515

E-mail: waaladvies@gmail.com
hcwaal@gmail.com

ir. S. Weersma
		
		

TeDaRo
Telefoon: 070 - 399 95 50
Mobiel: 06 - 29 622 206

E-mail: s.weersma@tedaro.nl

		

4782 PP Moerdijk

		

Telefoon: 0168 - 35 66 55

		

E-mail: info@solines.nl
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Lijst van gehanteerde afkortingen
ABEF

Belgische beroepsvereniging van de aannemers diepfunderingstechnieken

AB-FAB

Associatie van Beton Fabrikanten van constructieve elementen

AFN

Aannemersvereniging Funderingstechnieken Nederland

AWH

Aannemersvereniging Waterbouwkundige Heiwerken

BRL

Nationale Beoordelingsrichtlijn

CCvD

Centraal College van Deskundigen

CEN

Comité Europeén de Normalisation

COB

Centrum Ondergronds Bouwen

CROW

Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en

		

openbare ruimte

DFI

Deep Foundations Institute

EFFC

European Federation of Foundation Contractors

EIB

Economisch Instituut voor de Bouw

EOTA

European Organisation for Technical Approvals

FIEC

Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction

KCAF

Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek

KIVI

Koninklijk Instuut van Ingenieurs

NEN

Nederlandse Norm, Nederlands Normalisatie-Instituut

NEN-EN

In Nederland uitgebrachte Europese Norm

NLingenieurs

Branchevereniging van Nederlandse advies- en ingenieursbureaus

NVAF

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

O&O-fonds

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid

prEN

Europese Voornorm

RvA

Raad van Arbitrage voor de Bouw

RWS

Rijkswaterstaat

SBK

Stichting Bouwkwaliteit

SBO

SOMA Bedrijfsopleidingen

SBRCURnet

Stichting Bouwresearch/CUR Bouw & Infra

SHR

Stichting Hout Research

SSVV

Stichting Samenwerken voor Veiligheid

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van -

TC		

Technical Committee

TCF

Technische Commissie Funderingsmachines

TCVT

Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport

VCA

VGM Checklist Aannemers

VOBN

Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland

VOTB

Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek

WK

Werkkamer
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