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1 Introductie 

Integraal Beheer Contract Belastingdienst 

De pilot Integraal Beheer Contract (IBC) betreft het integraal, op basis van te leveren prestaties, uitbesteden van handhaven van 
het conditieniveau en beheer aan één Opdrachtnemer voor de duur van het Contract. De pilot IBC wordt uitgevoerd bij 9 objecten 
van de Belastingdienst verdeeld over 2 percelen. 

De Opdrachtnemer is integraal verantwoordelijk voor het beheren en handhaven van het conditieniveau van de verschillende, 
voorzieningen (bouwkundig en installatietechnisch) en de ruimten welke zijn opgenomen in de scope van de Overeenkomst. 
Handhaving van het conditieniveau omvat alle handelingen die nodig zijn om het element of het samenspel van elementen blijvend 
te laten functioneren zoals dat bedoeld is, dan wel het realiseren van de gevraagde prestatie van het element en/of ruimte. 
Handelingen kunnen bijvoorbeeld zijn: preventief onderhoud en signaleren van planmatig onderhoud. Beheer omvat voornamelijk 
het bedienen en wijzigen van (regeltechnische) instellingen met het oog op optimalisatie. Alle activiteiten welke van de 
Opdrachtnemer worden verwacht zijn in het Programma van Eisen (P.v.E.) uitgeschreven als te leveren dienst. Het voldoen aan de 

gestelde prestatie-eisen aan voorzieningen en ruimten is bijvoorbeeld opgenomen onder de dienst “instandhouden feitelijke 
situatie”. In dit P.v.E. zijn alleen die voorzieningen opgenomen waarvoor prestatie-eisen zijn beschreven anders dan dat de 
voorziening moet voldoen aan de vigerende regelgeving en het doel waarvoor de voorziening wordt ingezet.  
 
Het P.v.E. beschrijft de gewenste prestatie die moet worden gerealiseerd en biedt meer ruimte aan Opdrachtnemer om de 
gevraagde werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten. Het is aan de Opdrachtnemer om aan te tonen dat hij zijn 
werkzaamheden beheerst en dat de resultaten van zijn werkzaamheden voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Overeenkomst. 
Daarvoor zal Opdrachtnemer op basis van zijn Kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 zijn werkzaamheden 
decomponeren, beoordelen, verifiëren en de resultaten van de werkzaamheden valideren. Opdrachtgever zal voor de beoordeling 
van het Werk zoveel mogelijk gebruik maken van het door de Opdrachtnemer gevoerde kwaliteitssysteem.  
 
Het IBC kent verschillende fasen; transitiefase, fase I en fase II. Tijdens de transitiefase richt de Opdrachtnemer zijn organisatie in 
volgens het projectmanagementplan en controleert de opgegeven feitelijke situatie op aanwezigheid. In fase I wordt van 
Opdrachtnemer gevraagd op onderdelen de feitelijke situatie van de specifieke objecten te controleren op prestatie. Verschillen 
tussen de aangetroffen situatie en de gewenste situatie zoals beschreven in het P.v.E. worden gedurende de transitiefase en fase I 
door de Opdrachtnemer in kaart gebracht en besproken met de Opdrachtgever. Daar waar Opdrachtnemer en Opdrachtgever van 
mening zijn dat de gewenste situatie niet kan worden gerealiseerd zal het P.v.E. worden aangepast. De Opdrachtnemer heeft 
tijdens fase II vervolgens de verplichting alle eisen, zoals opgenomen in het eventueel aangepaste P.v.E. te realiseren.  
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2 Uitgangspunten 

2.1 uitgangspunten dienstverlening .................................................................................................................... 5 
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_2.1.2 gebruik gebouw ....................................................................................................................................... 5 
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2.1 uitgangspunten dienstverlening 

Algemeen  

naam uitgangspunten dienstverlening 

2.1.1 communicatie 

Algemeen  

naam communicatie 

omschrijving Communicatie en kennisdeling met derden al dan niet openbaar 

bestand  

fase  

  
Kenmerken 

naam waarde 

communicatie openbaar alle openbare communicatie (naar media of anderzins) moet via de 
afdeling communicatie van de Opdrachtgever lopen 

kennisverspreiding om de markt en beter inzicht te geven in Integraal Beheer Contracten 
zal Opdrachtgever een actief kennisverspreidingsbeleid voeren. Daar 
waar nodig wordt de Opdrachtnemer gevraagd input te leveren c.q. 
actief te participeren 

  

2.1.2 gebruik gebouw 

Algemeen  

naam gebruik gebouw 

omschrijving  

bestand  

fase  

  
Kenmerken 

naam waarde 

gebruik gebruikstijden standaard ruimten: 12 uur per dag (incidenteel langer 
gebruik is mogelijk. Kantoor Bosporusstraat 5 Rotterdam kent een 24 
uurs gebruik 

  

2.1.1.1 gedragsregels 
 

Algemeen 

naam gedragsregels 

omschrijving  

bestand   

fase  

 

Kenmerken 

naam waarde 

voorwaarde  gedragsregels en voorwaarden welke gelden voor het werken binnen het 
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object dienen door personeel van de Opdrachtnemer opgevolgd te 
worden 

 

2.1.3 in te zetten personeel 

Algemeen  

naam in te zetten personeel 

omschrijving  

bestand  

fase  

  
Kenmerken 

naam waarde 

kwaliteit het, door de Opdrachtnemer in te zetten personeel, dient vakbekwaam 
te zijn en minimaal in bezit te zijn van vereiste opleidingen en/of 
certificaten die noodzakelijk zijn voor de door hem uit te voeren 
werkzaamheden  

opleiding / instructie Opdrachtnemer geeft voorafgaand aan de uit te voeren dienstverlening 
en bij aanstelling van nieuwe medewerkers haar personeel voldoende 
instructie opdat de dienstverlening ter plaatse veilig, gezond, snel, 
efficiënt en zonder overlast voor de Gebruiker kan worden uitgevoerd. 
De instructie behelst onder andere bekendheid met:  
- de huisregels en randvoorwaarden m.b.t. het werken in het Object 
opgesteld door Opdrachtgever;  
- het gebouw en de daarin opgestelde Voorzieningen;  
- de uit te voeren werkzaamheden;  
- calamiteiten opvolging;  
- etc.  
In het kwalificatie overzicht personeel dient te worden aangegeven dat 
de instructie heeft plaatsgevonden 

taal het, door de Opdrachtnemer in te zetten personeel, dient de 
Nederlandse taal te spreken en te begrijpen. 

  

2.1.4 uitvoering werkzaamheden 

Algemeen  

naam uitvoering werkzaamheden 

omschrijving  

bestand  

fase  

  
Kenmerken 

naam waarde 

afval afval als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden door 
Opdrachtnemer wordt op wettelijk correcte en verantwoorde manier 
van verwerking en afvoeren van vrijkomende materialen en legt dit vast 
in een logboek  

overlast bij het uitvoeren van werkzaamheden moet de overlast voor de 
Opdrachtgever of Gebruker tot een minimum worden beperkt, daar 
waar dat niet anders kan dient altijd overleg met Opdrachtgever of 
Gebruiker plaats te vinden 
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Kenmerken 

naam waarde 

procedure alle werkzaamheden die het proces van de Opdrachtgever of Gebruiker 
kunnen beïnvloeden mogen alleen met toestemming en onder toezicht 
van de Opdrachtgever of Gebruiker worden uitgevoerd 

schade (vervolg)schade veroorzaakt door Opdrachtnemer of derden die in 
opdracht van de Opdrachtnemer werkzaamheden verrichten, dient door 
de Opdrachtnemer verholpen te worden waarbij het herstel dezelfde 
(veiligheids)kwaliteit dient te hebben als in de oorspronkelijke situatie. 
Schade kan niet worden verhaald op de Opdrachtgever 
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3.1 diensten 

Algemeen  

naam diensten 

3.1.1.1 1.01 vaststellen COEL 

Algemeen  

naam 1.01 vaststellen COEL 

omschrijving Opdrachtgever heeft een COEL aangeleverd, de Opdrachtnemer toont na inspectie in een rapportage aan of 
er nog afwijkingen zijn op deze COEL, wat deze afwijkingen zijn en wat de consequenties zijn voor het 
contract. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aantonen van de juiste situatie 

fase transitiefase 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline 1 maand voor start fase I dient de rapportage bij de Opdrachtgever ter 
beschikking te worden gesteld 

documentatie indienen rapportage afwijkingen op de Contract Object Elementen Lijst 
(COEL) ter Accordering Opdrachtgever 

doelstelling Opdrachtnemer toont aan of de COEL zoals door de Opdrachtgever 
verstrekt correct is 

rapportages Opdrachtnemer levert afwijkingenlijst aan in toegeleverd exelformat 
aan Opdrachtgever 

registratie Opdrachtnemer is verplicht na Accordering van Opdrachtgever de 
afwijkingen van de feitelijke situatie in het informatiesysteem "Condor" 
vast te leggen 

  
Normen 

naam fase 

mutatieformulier COEL  

  
Wijzigingen: kenmerken 

kenmerk naam omschrijving status 

deadline W015 diensten: 1.01 vaststellen 
COEL 

 gewijzigd 

  

3.1.1.2 1.02 vaststellen gegevens 

Algemeen  

naam 1.02 vaststellen gegevens 

omschrijving Opdrachtgever heeft gegevens ter beschikking gesteld, Opdrachtnemer onderzoekt of deze gegevens correct 
zijn en toont in een rapportage aan waar de eventuele afwijkingen zitten en wat de consequenties hiervan 
zijn. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aantonen van de juiste situatie 

fase transitiefase 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline 1 maand voor start fase I dient de rapportage bij de Opdrachtgever ter 
beschikking te worden gesteld 
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Kenmerken 

naam waarde 

documentatie indienen rapportage afwijkingen op gegevensbeheer ter Accordering 
Opdrachtgever 

doelstelling Opdrachtnemer toont aan of de gegevens zoals door de Opdrachtgever 
verstrekt compleet en correct zijn 

registratie Opdrachtnemer is verplicht na Accordering van de feitelijke situatie 
afwijkingen te verwerken in de betreffende documentatie 

  
Wijzigingen: kenmerken 

kenmerk naam omschrijving status 

deadline W016 diensten: 1.02 vaststellen 
gegevens 

 gewijzigd 

  

3.1.1.3 1.03 vaststellen BOEI 

Algemeen  

naam 1.03 vaststellen BOEI 

omschrijving Opdrachtgever stelt een BOEI inspectie per object ter beschikking. Opdrachtnemer inspecteert of hier nog 
afwijkingen in zijn met de aangetroffen situatie en rapporteert hierover aan de Opdrachtgever. 
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aantonen van de juiste conditie 

fase transitiefase 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline 1 maand voor start fase I dient de rapportage bij de Opdrachtgever ter 
beschikking te worden gesteld 

documentatie indienen rapportage afwijkingen op BOEI-inspectie ter Accordering 
Opdrachtgever 

doelstelling Opdrachtnemer toont aan of de conditiescore zoals door de 
Opdrachtgever aangeleverd correct is 

rapportages Opdrachtnemer levert afwijkingenlijst aan in toegeleverd exelformat 
aan Opdrachtgever 

registratie Opdrachtnemer is verplicht na Accordering van Opdrachtgever de 
afwijkingen van de feitelijke situatie in het informatiesysteem "Condor" 
vast te leggen 

  
Normen 

naam fase 

BOEI-inspectiemethodiek  

  

3.1.1.4 1.04 vaststellen prestatie-eisen 

Algemeen  

naam 1.04 vaststellen prestatie-eisen 

omschrijving Opdrachtgever heeft prestatie-eisen opgegeven. Opdrachtnemer onderzoekt of deze eisen volgens hem 
haalbaar zijn en rapporteert over afwijkingen en de onderbouwing daarvan. Opdrachtnemer is 
verantwoordelijk voor een overtuigende onderbouwing van afwijkingen 

fase fase I 
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Kenmerken 

naam waarde 

deadline 3 maanden voor start fase II dient de rapportage bij de Opdrachtgever 
ter beschikking te worden gesteld 

documentatie indienen rapportage afwijkingen op prestatie-eisen contract ter 
Accordering Opdrachtgever 

doelstelling Opdrachtnemer toont aan of de eisen zoals in het PvE vermeld 
realiseerbaar zijn 

  

3.1.2.1 2.01 handhaven conditieniveau Voorzieningen 

Algemeen  

naam 2.01 handhaven conditieniveau Voorzieningen 

omschrijving De Opdrachtnemer richt zijn onderhoud conform de voorschriften van de fabrikant en volgens eigen 
inzichten zodanig in zodat de conditiescore van de Voorzieningen minimaal gelijk blijft met inachtneming van 
de normale veroudering. 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

niveau - 

conditie/gebreken actuele conditiescore bij aanvang fase 1 (vastgestelde feitelijke situatie) 
of vanaf tijdstip van onderhoud of vervanging, met inachtneming van 
de normale veroudering. De conditiescore 3 mag niet worden 
overschreden. Geldt voor alle Voorzieningen binnen de Overeenkomst 
volgens COEL 

deadline continu 

doelstelling door preventief onderhoud conditie achteruitgang tegengaan waardoor 
storingen voorkomen worden 

kwaliteit conditiemeting conform Rgd-BOEI handboeken (O-regel) 

registratie Opdrachtnemer is verplicht na Accordering van Opdrachtgever de 
afwijkingen van de feitelijke situatie, 1 x per kwartaal, in het 
informatiesysteem "Condor"vast te leggen 

rapportages Opdrachtnemer levert afwijkingenlijst aan bij ernstige afwijkingen, van 
de vastgestelde feitelijke situatie, in toegeleverd exelformat 

  
Storingen 

naam kenmerk waarde 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 1 uur 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 2. basiskorting € 1000,- per incident 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 3. variabele korting € 100,- per uur per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 4 uur 

2.1 functionaliteit vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 1. Hersteltijd (regime: 12 uur) 48 uur 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

  
Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 
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Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

3.3 BOEI inspectie 0. omschrijving periodiek wordt gecontroleerd of:  
• onderhoud wordt afgewogen en uitgevoerd 
cf. de procedures opgenomen in het 
projectmanagementplan  
• aangetoond wordt dat Voorzieningen voldoen 
aan de eisen in de Overeenkomst (brand, 
onderhoud, energie en Regelgeving)  
• aangetoond wordt dat het degradatieverloop 
van de Voorzieningen in overeenstemming is 
met de (relatieve) leeftijd van de 
Voorzieningen 

 

3.3 BOEI inspectie 1. verantwoordelijke Opdrachtnemer 

3.3 BOEI inspectie 2. uitvoerder een onafhankelijke Onderopdrachtnemer, 
specialist, vast te stellen in overleg met de 
Opdrachtgever 

3.3 BOEI inspectie 3. frequentie eenmaal in jaar 2 vervolgens na 5 jaar 

3.3 BOEI inspectie 4. meetsystematiek BOEI-inspectie methodiek 
Rijksgebouwendienst / NEN 2767 

3.3 BOEI inspectie 5. informatie rapportage 

3.3 BOEI inspectie 6. afkeuringsgronden - niet uitvoeren van de periodieke meting  
- constatering van structurele afwijkingen  
- niet aanleveren rapportage 

 

3.3 BOEI inspectie 7. korting periodieke meting (€) € 500,- 

  
Normen 

naam fase 

RGD Handboek deel 2a Bouwkunde  

RGD Handboek deel 2b Elektrotechniek  

RGD Handboek deel 2c Werktuigbouw  

RGD Handboek deel 2d Transport  

RGD Handboek deel 3 MUP  

RGDBoei Handboek deel1  

NEN 2767  

BOEI-inspectiemethodiek  

  
Wijzigingen: kenmerken 

kenmerk naam omschrijving status 

niveau W006 diensten: 2.01 handhaven 
conditieniveau Voorzieningen: 
wijziging algemene omschrijving 
en kenmerk niveau vervalt 

• algemene omschrijving: "... en 
vooraf uitgesloten gebreken niet 
voorkomen" is vervallen  
• kenmerk: niveau vervalt 

 

gewijzigd 

conditie/gebreken W011 diensten: 2.01 handhaven 
conditieniveau Voorzieningen 

 gewijzigd 

  

3.1.2.2 2.02 handhaven prestatieniveau Voorzieningen 
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Algemeen  

naam 2.02 handhaven prestatieniveau Voorzieningen 

omschrijving De Opdrachtnemer richt zijn onderhoud van de systemen zodanig in dat het prestatieniveau minimaal gelijk 
blijft. 

fase fase II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline continu 

documentatie wijzigingen opnemen in kerndocument, jaarlijkse rapportageverschillen 

doelstelling prestatie van de Voorzieningen minimaal op peil houden zodat klachten 
voorkomen worden 

ontwerpcondities actuele prestatie bij aanvang van de Overeenkomst(vastgestelde 
feitelijke situatie) of vanaf tijdstip van vervanging. Geldt voor alle 
Voorzieningen binnen de Overeenkomst volgens de COEL 

  
Storingen 

naam kenmerk waarde 

2.1 functionaliteit vitaal 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 4 uur 

2.1 functionaliteit vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 1. Hersteltijd (regime: 12 uur) 48 uur 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 1 uur 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 2. basiskorting € 1000,- per incident 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 3. variabele korting € 100,- per uur per incident 

  
Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

4.1 audit kerndocument 0. omschrijving audit van de actualiteit van het kerndocument 

4.1 audit kerndocument 1. verantwoordelijke Opdrachtnemer 

4.1 audit kerndocument 2. uitvoerder onafhankelijke Onderopdrachtnemer, 
specialist, ter accordering Opdrachtgever 

4.1 audit kerndocument 3. frequentie jaarlijks met een tussenpose van 12 maanden 

4.1 audit kerndocument 4. meetsystematiek volgens kerndocument. in overleg met 
Opdrachtgever, Opdrachtnemer en auditor te 
bepalen 

4.1 audit kerndocument 5. informatie rapportage met afwijkingen 

4.1 audit kerndocument 6. afkeuringsgronden onvoldoende diepgang 

4.1 audit kerndocument 7. korting periodieke meting (€) € 500,- 

  
Normen 

naam fase 

FCIB / kerndocument  

  

3.1.2.3 2.03 handhaven functionele beschikbaarheid 
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Algemeen  

naam 2.03 handhaven functionele beschikbaarheid 

omschrijving Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het functioneren en in goede staat houden van de elementen 
waarbij functionele gebruiksmogelijkheden zijn gewaarborgd. 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline continu 

doelstelling bedrijfsvoering van de Gebruiker niet verstoren door het niet 
beschikbaar zijn van de Voorzieningen waar de Opdrachtnemer 
verantwoordelijk voor is 

functionaliteit alle Ruimten en Voorzieningen (bouwkundige en installatietechnische 
elementen) moeten 100% functioneren / functioneel beschikbaar zijn, 
ongeachte de conditiescore van de elementen. 

instructie bij wijziging aan Voorzieningen die door de Gebruiker worden bediend 
geldt dat de Opdrachtnemer voor de instructie aan zowel het bedienend 
als het technisch personeel van de Gebruiker moet zorgen. 

ontwerpcondities voor het functioneren van de Voorzieningen geldt dat minimaal de 
oorspronkelijke ontwerpcondities gewaarborgd moeten zijn 

  
Storingen 

naam kenmerk waarde 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 1 uur 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 2. basiskorting € 1000,- per incident 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 3. variabele korting € 100,- per uur per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 4 uur 

2.1 functionaliteit vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 1. Hersteltijd (regime: 12 uur) 48 uur 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

  
Wijzigingen: algemeen 

naam omschrijving status 

W017 diensten: 2.03 handhaven functionele 
beschikbaarheid 

Omschrijving is gewijzigd. de tekst "... en 
gebreken zoals genoemd in de tabel niet 
voorkomen." is komen te vervallen 

gewijzigd 

  

3.1.2.4 2.04 uitvoeren wettelijke verplichtingen 

Algemeen  

naam 2.04 uitvoeren wettelijke verplichtingen 

omschrijving De Opdrachtnemer voert alle activiteiten uit die nodig zijn om te voldoen aan de vigerende Regelgeving 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 
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Kenmerken 

naam waarde 

deadline continu 

doelstelling het resultaat van de te verlenen Diensten, het functioneren en 
presteren van Voorzieningen moeten aantoonbaar voldoen aan 
Regelgeving 

functionaliteit actualiseren, bijhouden en opslaan van alle keuringen en certificaten 
welke betrekking hebben op de scope benoemde Voorzieningen 
(bouwkundig en installatietechnisch) en Diensten 

  
Storingen 

naam kenmerk waarde 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 1 uur 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 2. basiskorting € 1000,- per incident 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 3. variabele korting € 100,- per uur per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 4 uur 

2.1 functionaliteit vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 1. Hersteltijd (regime: 12 uur) 48 uur 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

  
Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

1.3 audit wettelijke verplichtingen 0. omschrijving periodieke controle of alle, vanuit Regelgeving 
verplichte, (periodieke) keuringen en metingen 
worden uitgevoerd en de verplichte 
documentatie beschikbaar is 

1.3 audit wettelijke verplichtingen 1. verantwoordelijke Opdrachtnemer 

1.3 audit wettelijke verplichtingen 2. uitvoerder een onafhankelijke Onderopdrachtnemer, 
specialist, vast te stellen in overleg met de 
Opdrachtgever 

1.3 audit wettelijke verplichtingen 3. frequentie jaarlijks met een tussenpose van 12 maanden 

1.3 audit wettelijke verplichtingen 4. meetsystematiek audit 

1.3 audit wettelijke verplichtingen 5. informatie auditrapportage; indien de uitkomst van de 
meting niet voldoet aan Regelgeving zal dit 
direct aan de Opdrachtgever worden 
meegedeeld. Afwijkingen moeten direct 
worden verholpen 

1.3 audit wettelijke verplichtingen 6. afkeuringsgronden - niet uitvoeren van de periodieke meting  
- constatering van structurele afwijkingen  
- niet aanleveren rapportage 

 

1.3 audit wettelijke verplichtingen 7. korting periodieke meting (€) € 1000,- 

  
Wijzigingen: algemeen 

naam omschrijving status 

W019: dienst: Dienst 2.04 uitvoeren wettelijke 
verplichtingen / 2.09.6. legionella 

Dienst 2.04 uitvoeren wettelijke verplichtingen: 
kenmerken afwijking, informatie, 
legionellabeheersplan zijn vervallen voor deze 
dienst. 
Dienst 2.09.6. legionella is toegevoegd 

toegevoegd 
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Wijzigingen: algemeen 

naam omschrijving status 

 

  

3.1.2.5 2.05 calamiteiten 

Algemeen  

naam 2.05 calamiteiten 

omschrijving calamiteiten ontstaan door onverwachte en plotselinge omgevingsinvloeden. 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

calamiteitenplan Opdrachtnemer dient een calamiteitenplan te voeren dat in 
overeenstemming en afgestemd is met het calamiteitenplan van de 
Opdrachtgever / Gebruiker en waarvan eigen personeel op de hoogte is 
en daarnaar handelt 

communicatie na het oplossen van de V&G-risico's neemt de Opdrachtnemer contact 
op met de Opdrachtgever en Gebruiker over de vervolgacties 

doelstelling V&G risico's beperken bij een calamiteit 

registratie in het KWIS systeem van de Opdrachtnemer 

verantwoordelijkheid bij calamiteiten (storing veiligheid en gezondheid en functionaliteit 
vitaal) dient Opdrachtnemer direct contact op te nemen met Gebruiker 
in verband met organisatorische maatregelen. Tevens dient de 
calamiteit zo snel mogelijk door Opdrachtnemer te worden opgelost 

  
Storingen 

naam kenmerk waarde 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 1 uur 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 2. basiskorting € 1000,- per incident 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 3. variabele korting € 100,- per uur per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 4 uur 

2.1 functionaliteit vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 1. Hersteltijd (regime: 12 uur) 48 uur 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

  

3.1.2.6 2.06 klachten 

Algemeen  

naam 2.06 klachten 

omschrijving Een klacht is een uiting van ontevredenheid over het functioneren van (samengestelde) elementen of over 
de 
Opdrachtnemer in het Object. 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 
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naam waarde 

aan-/afmelding in het storingssysteem van de Opdrachtnemer door de Gebruiker, 
Opdrachtgever of Opdrachtnemer 

doelstelling Opdrachtnemer onderzoekt klachten aantoonbaar, lost ze (in overleg) 
op en toont dit aan 

informatie Opdrachtnemer rapporteert over de oorzaak van de klacht, de oplossing 
en of er functioneel falen aan ten grondslag ligt 

registratie in het KWIS systeem van de Opdrachtnemer 

  
Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

3.4 storingsafhandeling 0. omschrijving controle of aan de omschreven eis ten aanzien 
van storingsafhandeling wordt voldaan 

3.4 storingsafhandeling 1. verantwoordelijke Opdrachtnemer 

3.4 storingsafhandeling 2. uitvoerder Opdrachtnemer 

3.4 storingsafhandeling 3. frequentie jaarlijks met een tussenpose van 12 maanden 

3.4 storingsafhandeling 4. meetsystematiek uitdraai uit KWIS systeem 

3.4 storingsafhandeling 5. informatie rapportage 

3.4 storingsafhandeling 6. afkeuringsgronden - niet uitvoeren van de periodieke meting  
- constatering van structurele afwijkingen  
- niet aanleveren rapportage 

 

3.4 storingsafhandeling 7. korting periodieke meting (€) 1.000,- 

  

3.1.2.7 2.07 storing 

Algemeen  

naam 2.07 storing 

omschrijving Een storing is een functioneel falen van elementen of onderdelen van elementen. Hersteltijden hangen af 
van de soort storing; "veiligheid, gezondheid & regelgeving", storing "vitaal" of storing "niet vitaal".  
Er is sprake van een storing Veiligheid, gezondheid & Regelgeving indien er sprake is van:  
- (levens)bedreigende situaties;  
- blootstelling van mensen aan gevaarlijke situaties zonder daarvoor adequaat te zijn gewaarschuwd;  
- beperking van mensen in hun bewegingsvrijheid;  
- situaties welke zeer ernstige gevolgen hebben voor het primaire proces van de Opdrachtgever;  
- niet voldoen aan vigerende Regelgeving.  

 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

doelstelling Opdrachtgever moet verantwoording afleggen met betrekking tot 
storingsverloop over alle objecten van de Rgd. Hiervoor moet 
Opdrachtnemer input leveren door gegevens uit zijn eigen KWIS 
registratie systeem te verwerken in de registratiesystemen van de Rgd. 

registratie Condor storingen moeten 1 x per 6 maanden na afhandeling in "Condor" bij de 
betreffende Voorziening omschreven worden, voorzien van; locatie, 
oorzaak, gevolg, oplossing 

registratie ENF Opdrachtnemer moet alle aan- en afmeldingen binnen 5 dagen in het 
registratiesysteem (ENF) van Opdrachtgever te verwerken 
Opdrachtgever verstrekt opleiding aan Opdrachtnemer. 

verantwoordelijkheid  Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte 
gegevens 
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Storingen 

naam kenmerk waarde 

3.4 nakomen afspraken / aanleveren 
documenten 

1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 5 kalenderdagen 

3.4 nakomen afspraken / aanleveren 
documenten 

2. basiskorting € 500,- per incident 

3.4 nakomen afspraken / aanleveren 
documenten 

3. variabele korting € 100,- per kalenderdag, per incident 

  
Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

3.4 storingsafhandeling 0. omschrijving controle of aan de omschreven eis ten aanzien 
van storingsafhandeling wordt voldaan 

3.4 storingsafhandeling 1. verantwoordelijke Opdrachtnemer 

3.4 storingsafhandeling 2. uitvoerder Opdrachtnemer 

3.4 storingsafhandeling 3. frequentie jaarlijks met een tussenpose van 12 maanden 

3.4 storingsafhandeling 4. meetsystematiek uitdraai uit KWIS systeem 

3.4 storingsafhandeling 5. informatie rapportage 

3.4 storingsafhandeling 6. afkeuringsgronden - niet uitvoeren van de periodieke meting  
- constatering van structurele afwijkingen  
- niet aanleveren rapportage 

 

3.4 storingsafhandeling 7. korting periodieke meting (€) 1.000,- 

  
Wijzigingen: algemeen 

naam omschrijving status 

W021: diensten: 2.07 storing * kenmerknaam aan-/afmelding is gewijzigd in 
registratie ENF 
* waarde registratie ENF is gewijzigd 
* 2e kenmerknaam aan-/afmelding is 
verwijderd 
* waarde doelstelling is gewijzigd 
* kenmerk registratie KWIS systeem is 
verwijderd 
* kenmerk start hersteltijd is verwijderd 
* waarde verantwoordelijkheid is gewijzigd 
* storing nakomen afspraken van toepassing 
verklaard 

 

gewijzigd 

Wijzigingen: kenmerken 

kenmerk naam omschrijving status 

doelstelling W021: diensten: 2.07 storing * kenmerknaam aan-/afmelding is 
gewijzigd in registratie ENF 
* waarde registratie ENF is 
gewijzigd 
* 2e kenmerknaam aan-
/afmelding is verwijderd 
* waarde doelstelling is gewijzigd 
* kenmerk registratie KWIS 
systeem is verwijderd 
* kenmerk start hersteltijd is 
verwijderd 
* waarde verantwoordelijkheid is 
gewijzigd 
* storing nakomen afspraken van 

gewijzigd 
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Wijzigingen: algemeen 

naam omschrijving status 

toepassing verklaard 

 

registratie ENF W021: diensten: 2.07 storing * kenmerknaam aan-/afmelding is 
gewijzigd in registratie ENF 
* waarde registratie ENF is 
gewijzigd 
* 2e kenmerknaam aan-
/afmelding is verwijderd 
* waarde doelstelling is gewijzigd 
* kenmerk registratie KWIS 
systeem is verwijderd 
* kenmerk start hersteltijd is 
verwijderd 
* waarde verantwoordelijkheid is 
gewijzigd 
* storing nakomen afspraken van 
toepassing verklaard 

 

gewijzigd 

verantwoordelijkheid W021: diensten: 2.07 storing * kenmerknaam aan-/afmelding is 
gewijzigd in registratie ENF 
* waarde registratie ENF is 
gewijzigd 
* 2e kenmerknaam aan-
/afmelding is verwijderd 
* waarde doelstelling is gewijzigd 
* kenmerk registratie KWIS 
systeem is verwijderd 
* kenmerk start hersteltijd is 
verwijderd 
* waarde verantwoordelijkheid is 
gewijzigd 
* storing nakomen afspraken van 
toepassing verklaard 

 

gewijzigd 

  

3.1.2.8 2.08 schoonmaak 

Algemeen  

naam 2.08 schoonmaak 

omschrijving Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het schoon en netjes houden van de technische Ruimten 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline continu 

doelstelling schone en nette (technische) Ruimten 

functionaliteit schoonhouden van technische Ruimten en het schoon en netjes achter 
te laten van overige Ruimten na uitvoering van werkzaamheden 

  
Storingen 

naam kenmerk waarde 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 1 uur 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 2. basiskorting € 1000,- per incident 
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Storingen 

naam kenmerk waarde 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 3. variabele korting € 100,- per uur per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 4 uur 

2.1 functionaliteit vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 1. Hersteltijd (regime: 12 uur) 48 uur 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

  

3.1.2.9 2.09 aanvulling veiligheid en gezondheid 

Algemeen  

naam 2.09 aanvulling veiligheid en gezondheid 

omschrijving  

fase  

  

3.1.2.9.1 2.09.1 noodstroom 

Algemeen  

naam 2.09.1 noodstroom 

omschrijving Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de continuïteit van de energievoorziening  

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline continu 

doelstelling de instandhouding zodanig inrichten dat de functionaliteit uit het 
ontwerp bij een calamiteit gegarandeerd is 

functionaliteit autonomietijd en onderbrekingstijd van de op de (ononderbroken) 
noodstroomvoorziening aangesloten Voorzieningen moeten zijn 
gegarandeerd 

instructie bij wijziging aan noodstroomvoorzieningen geldt dat Opdrachtnemer 
voor de instructie aan zowel het bedienend als het technisch personeel 
van de Gebruiker moet zorgen; De instructie moet voor ingebruikname 
van de betreffende Voorzieningen voltooid zijn: de schriftelijke 
informatie moet 4 weken voor de instructie ter beschikking worden 
gesteld. 

  
Storingen 

naam kenmerk waarde 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 1 uur 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 2. basiskorting € 1000,- per incident 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 3. variabele korting € 100,- per uur per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 4 uur 

2.1 functionaliteit vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 
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Storingen 

naam kenmerk waarde 

2.2 functionaliteit niet vitaal 1. Hersteltijd (regime: 12 uur) 48 uur 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

  
Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

1.2.2 noodstroom: belast 2. uitvoerder Opdrachtnemer. waarnemer Opdrachtgever of 
onafhankelijke derde in opdracht van 
Opdrachtgever 

1.2.2 noodstroom: belast 3. frequentie min. 1 maal per maand, tijdstip te bepalen in 
overleg met Opdrachtgever 

1.2.2 noodstroom: belast 4. meetsystematiek cf. vooraf in samenspraak met Opdrachtgever 
vastgesteld protocol 

1.2.2 noodstroom: belast 5. informatie rapportage noodstroomtest 

1.2.2 noodstroom: belast 6. afkeuringsgronden - niet uitvoeren van de periodieke meting  
- niet voldoen aan Regelgeving  
- niet voldoen aan eisen Overeenkomst 

1.2.2 noodstroom: belast 7. korting periodieke meting (€) 10.000,- 

1.2.3 noodstroom: totale functionele 
overname 

2. uitvoerder Opdrachtnemer. waarnemer Opdrachtgever of 
onafhankelijke derde in opdracht van 
Opdrachtgever 

1.2.3 noodstroom: totale functionele 
overname 

3. frequentie 1x per jaar, tijdstip te bepalen in overleg met 
Opdrachtgever 

1.2.3 noodstroom: totale functionele 
overname 

4. meetsystematiek cf. vooraf in samenspraak met Opdrachtgever 
vastgesteld protocol 

1.2.3 noodstroom: totale functionele 
overname 

5. informatie rapportage noodstroomtest 

1.2.3 noodstroom: totale functionele 
overname 

6. afkeuringsgronden - niet uitvoeren van de periodieke meting  
- niet voldoen aan Wet- en Regelgeving  
- niet voldoen aan Overeenkomst 

1.2.3 noodstroom: totale functionele 
overname 

7. korting periodieke meting (€) € 10.000,- 

  

3.1.2.9.2 2.09.2 waarborgen brandveiligheid 

Algemeen  

naam 2.09.2 waarborgen brandveiligheid 

omschrijving Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het functioneren van alle Voorzieningen zodat de brandveiligheid in 
en om het Object en voor de Gebruikers van het Object is gegarandeerd. 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline continu 

documentatie bijhouden logboek (schriftelijk en op tekening) 

doelstelling risico's bij brand beperken 

functionaliteit Voorzieningen moeten zodanig samenwerken dat de brandveiligheid 
100% gegarandeerd is. Storingen en/of uitval van Voorzieningen 
mogen niet tot verhoging van het brandveiligheidsrisico leiden 
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Kenmerken 

naam waarde 

instructie bij wijziging aan beveiligingssystemen/middelen geldt dat de 
Opdrachtnemer voor de instructie van zowel het bedienend als het 
technische personeel van de Gebruiker moet zorgen. Instructie dient 
voor ingebruikname van de betreffende Voorzieningen voltooid zijn. De 
schriftelijke informatie moet 4 weken voor de instructie ter beschikking 
worden gesteld. 

niveau brandveiligheid conform Bouwbesluit 2003 - nieuwbouw niveau 

opgeleid persoon alle werkzaamheden die vanuit het preventief onderhoud noodzakelijk 
zijn worden door een opgeleid persoon (beheerder 
brandmeldinstallatie) van de BCFD uitgevoerd 

procedure van het omschreven niveau mag alleen worden afgeweken met 
toestemming van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer moet alle 
documentatie waaruit blijkt dat met instemming van de Opdrachtgever 
wordt afgeweken van het beschreven niveau in het logboek plaatsen 

  
Storingen 

naam kenmerk waarde 

2.1 functionaliteit vitaal 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 4 uur 

2.1 functionaliteit vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 1. Hersteltijd (regime: 12 uur) 48 uur 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 1 uur 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 2. basiskorting € 1000,- per incident 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 3. variabele korting € 100,- per uur per incident 

  
Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

1.1 brandveiligheid 0. omschrijving proces en producttoets met betrekking tot 
brandveiligheid waarbij moet worden 
aangetoond dat de processen m.b.t. 
brandveiligheid cf. het projectmanagementplan 
worden uitgevoerd en de uitgevoerde 
werkzaamheden voldoen aan de eisen m.b.t. 
brandveiligheid 

1.1 brandveiligheid 1. verantwoordelijke Opdrachtnemer 

1.1 brandveiligheid 2. uitvoerder een onafhankelijk Onderopdrachtnemer, 
specialist, vast te stellen in overleg met de 
Opdrachtgever 

1.1 brandveiligheid 3. frequentie jaarlijks met een tussenpose van 12 maanden 

1.1 brandveiligheid 4. meetsystematiek proces en producttoets, onderwerpen vast te 
stellen door Opdrachtgever, Opdrachtnemer en 
auditor. locaties waar werkzaamheden zijn 
geweest moeten in ieder geval gecontroleerd 
worden 

1.1 brandveiligheid 5. informatie rapportage 

1.1 brandveiligheid 6. afkeuringsgronden - niet uitvoeren van de periodieke meting  
- constatering van structurele afwijkingen  
- niet aanleveren rapportage 

 

1.1 brandveiligheid 7. korting periodieke meting (€) 10.000,- 
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Wijzigingen: kenmerken 

kenmerk naam omschrijving status 

opgeleid persoon W014 diensten: 2.09.2 
waarborgen brandveiligheid 

 toegevoegd 

  

3.1.2.9.3 2.09.3 elektrotechnische veiligheid 

Algemeen  

naam 2.09.3 elektrotechnische veiligheid 

omschrijving Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid van Voorzieningen in en om het Object. 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline rapportage jaarlijks 

doelstelling elektrotechnische veiligheid garanderen 

functionaliteit de elektrische veiligheid in het Object moet 100% gegarandeerd zijn. 
Storing en/of uitval mogen niet tot vermindering van de 
veiligheidssituatie leiden. 

procedure De opdrachtnemer dient, zsm na opdracht, een risico 
inventarisatie(RIE) uit te voeren en de inspectietermijn  
en de inspectieomvang vast te stellen en alle gegevens vast te leggen. 
De inspectieomvang en inspectietermijn dient onder andere gebruikt te 
worden als basis van de door de opdrachtnemer uit te voeren 
NEN3140/NEN3840 inspectie(s). 
Aanvullend dient jaarlijks een separaat document afgegeven te worden 
aan de opdrachtgever waarin verklaart wordt dat de installatie veilig is 
voor gebruik en voldoet aan de eisen die er aan gesteld mogen worden. 
Voor dit document dient de opdrachtnemer regelmatig, mede op basis 
van de RIE, te hebben gecontroleerd of de installatie voldoet aan de 
eisen die er aan gesteld mogen worden en of alle op de arbeidsplaats 
ter bescherming van de werknemers/gebruikers aanwezige 
voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat functioneren. 

proces de rapportage dient gebaseerd te zijn op periodieke 
(onderhouds)controles, inspecties, metingen en/of beproevingen 

rapportages Opdrachtnemer dient jaarlijks een verklaring af te geven aan de 
Opdrachtgever dat de Voorzieningen voldoen aan de eisen die er aan 
gesteld mogen worden en veilig is voor gebruik 

verantwoordelijkheid de verantwoordelijkheid en de uitvoering van de taken "installatie 
verantwoordelijke (IV)", "werkverantwoordelijke (WV)" en 
"vakbekwame personen (VP)" voor de "elektrische installatie(s)" liggen 
bij de Opdrachtnemer. de Opdrachtnemer dient voor elk van 
bovengenoemde taken minimaal één medewerker schriftelijk aan te 
wijzen voor deze locatie 

  
Storingen 

naam kenmerk waarde 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 1 uur 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 2. basiskorting € 1000,- per incident 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 3. variabele korting € 100,- per uur per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 4 uur 

2.1 functionaliteit vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 
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Storingen 

naam kenmerk waarde 

2.2 functionaliteit niet vitaal 1. Hersteltijd (regime: 12 uur) 48 uur 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

  
Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

1.4 elektrotechnische veiligheid 0. omschrijving proces en producttoets met betrekking tot 
elektrotechnische veiligheid waarbij moet 
worden aangetoond dat de processen m.b.t. 
elektrotechnische veiligheid cf. het 
Projectmanagementplan worden uitgevoerd en 
de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan 
de eisen m.b.t. elektrotechnische veiligheid 

1.4 elektrotechnische veiligheid 1. verantwoordelijke Opdrachtnemer 

1.4 elektrotechnische veiligheid 2. uitvoerder een onafhankelijk, daartoe erkende instantie, 
vast te stellen in overleg met Opdrachtgever 

1.4 elektrotechnische veiligheid 3. frequentie jaarlijks met een tussenpose van 12 maanden 

1.4 elektrotechnische veiligheid 4. meetsystematiek c.f. NEN 3140 en NEN-EN 50110 

1.4 elektrotechnische veiligheid 5. informatie rapportage elektrotechnische veiligheid; indien 
de uitkomst van de meting niet voldoet aan de 
Regelgeving c.q. de gestelde prestatie eisen 
moet dit direct aan Opdrachtgever worden 
meegedeeld. Afwijkingen moeten direct 
worden verholpen 

1.4 elektrotechnische veiligheid 6. afkeuringsgronden - niet uitvoeren van de periodieke meting  
- constatering van structurele afwijkingen c.q. 
niet verkrijgen van instemming  
- niet aanleveren rapportage 

 

1.4 elektrotechnische veiligheid 7. korting periodieke meting (€) € 1.000,- 

  
Normen 

naam fase 

NEN 1010:2007+C  

NEN 3140  

NEN-EN 50110  

  
Wijzigingen: kenmerken 

kenmerk naam omschrijving status 

procedure W013 diensten: 2.09.4 
elektrotechnische veiligheid 

 gewijzigd 

  

3.1.2.9.4 2.09.4 luchtkwaliteit 

Algemeen  

naam 2.09.4 luchtkwaliteit 

omschrijving Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit vanuit de mechanische ventilatie installaties in de 
Objecten 
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Algemeen  

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline continu 

doelstelling gezondheidsklachten door de luchtbehandeling voorkomen en dit 
aantonen 

functionaliteit handhaven eisen luchtkwaliteit ruimten en eisen zoals vermeld bij 
mechanische toe- en afvoer. De kwaliteit van de filters en 
schoonhouden van de Voorzieningen zodat voorgeschreven 
grenswaarden in de norm niet worden overschreden 

instructie - 

  
Storingen 

naam kenmerk waarde 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 1 uur 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 2. basiskorting € 1000,- per incident 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 3. variabele korting € 100,- per uur per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 4 uur 

2.1 functionaliteit vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 1. Hersteltijd (regime: 12 uur) 48 uur 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

  
Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

2.1 luchtkwaliteit 0. omschrijving Opdrachtnemer dient periodiek aan te tonen 
dat de kwaliteit van inblaaslucht de 
omschreven concentraties niet overschrijdt 

2.1 luchtkwaliteit 1. verantwoordelijke Opdrachtnemer 

2.1 luchtkwaliteit 2. uitvoerder een onafhankelijk Onderopdrachtnemer, 
daartoe erkende ISO/IEC 17025 
geaccrediteerde instelling, vast te stellen in 
overleg met de Opdrachtgever 

2.1 luchtkwaliteit 3. frequentie jaarlijks met een tussenpose van 12 maanden 

2.1 luchtkwaliteit 4. meetsystematiek ventilatie debiet: cf. NEN 1087  
luchtmonsters: cf. algemeen in de 
monsternamebranche gehanteerde methode  

 

2.1 luchtkwaliteit 5. informatie rapportage luchtkwaliteit; indien de uitkomst 
van de meting niet voldoet aan de gestelde 
prestatie eisen moet dit direct aan 
Opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld. 
Afwijkingen moeten direct worden verholpen 

2.1 luchtkwaliteit 6. afkeuringsgronden - niet uitvoeren van de periodieke meting  
- constatering van structurele afwijkingen  
- niet aanleveren rapportage 

 

2.1 luchtkwaliteit 7. korting periodieke meting (€) € 500,- 
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Normen 

naam fase 

lucht: NVRL: keurmerkregeling Reinheid Luchtbehandeling- en 
ventilatiesystemen 

 

lucht: VLA meetprotocol "luchtmetingen micro-organismen"  

  
Wijzigingen: algemeen 

naam omschrijving status 

W007 diensten: 2.09.4 luchtkwaliteit: 
kenmerk instructie en periodieke meting 
frequentie: gewijzigd 

Zinsnede: Opdrachtnemer meldt bij Gebruiker 
wanneer deze onderhouden moeten worden. 
Vervalt. Periodieke meting, luchtkwaliteit, 
frequentie: tekst wijzigen in: Jaarlijks met een 
tussenpose van 12 maanden. 

gewijzigd 

Wijzigingen: kenmerken 

kenmerk naam omschrijving status 

instructie W007 diensten: 2.09.4 
luchtkwaliteit: kenmerk instructie 
en periodieke meting frequentie: 
gewijzigd 

Zinsnede: Opdrachtnemer meldt 
bij Gebruiker wanneer deze 
onderhouden moeten worden. 
Vervalt. Periodieke meting, 
luchtkwaliteit, frequentie: tekst 
wijzigen in: Jaarlijks met een 
tussenpose van 12 maanden. 

gewijzigd 

  

3.1.2.9.5 2.09.5 comfort 

Algemeen  

naam 2.09.5 comfort 

omschrijving  

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline continu 

doelstelling comfort en gezondheidsklachten tot een minimum beperken 

functionaliteit handhaven eisen comfort zoals genoemd onder Ruimten 

  
Storingen 

naam kenmerk waarde 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 1 uur 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 2. basiskorting € 1000,- per incident 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 3. variabele korting € 100,- per uur per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 4 uur 

2.1 functionaliteit vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 1. Hersteltijd (regime: 12 uur) 48 uur 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 
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Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

2.2 comfort 0. omschrijving periodieke comfortmetingen om aan te tonen 
hoe de binnencondities zijn. De metingen 
worden uitgevoerd in de ruimten waar de 
afgelopen 12 maanden comfortklachten zijn 
gemeld. 

2.2 comfort 1. verantwoordelijke Opdrachtnemer 

2.2 comfort 2. uitvoerder onafhankelijke Onderopdrachtnemer, 
specialist, ter accordering Opdrachtgever 

2.2 comfort 3. frequentie 2 x per jaar. 1 x in het voorjaar, 1 x in de 
zomer 

2.2 comfort 4. meetsystematiek ATG methode 

2.2 comfort 5. informatie resultaten van alle metingen verwerken in 
kerndocument (ook van de eerdere jaren) 

2.2 comfort 6. afkeuringsgronden - niet uitvoeren van de periodieke meting  
- constatering van structurele afwijkingen 
- niet aanleveren rapportage 

 

2.2 comfort 7. korting periodieke meting (€) 1.000,- 

  
Normen 

naam fase 

thermisch: ISSO 74  

thermisch: NEN-EN-ISO 7726  

  
Wijzigingen: algemeen 

naam omschrijving status 

W018 diensten: 2.09.5 comfort   gewijzigd 

Wijzigingen: kenmerken 

kenmerk naam omschrijving status 

functionaliteit W018 diensten: 2.09.5 comfort   gewijzigd 

  

3.1.2.9.6 2.09.6. legionella 

Algemeen  

naam 2.09.6. legionella 

omschrijving  

fase  

  
Kenmerken 

naam waarde 

doelstelling legionellabesmetting dient te worden voorkomen c.q. onder de 
legionella normoverschrijding te blijven 

legionella beheersplan aanwezige legionellabeheersplannen dienen actueel gehouden te 
worden door opdrachtnemer. Het spoelen van de installatie wordt 
onder verantwoordelijkheid van opdrachtnemer door de BCFD 
uitgevoerd. 
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Kenmerken 

naam waarde 

legionellabeheersing legiionellabeheersing cf Wet - en Regelgeving uitvoeren voor de 
kritische tappunten (zijnde de aanwezige douches).  

verantwoordelijkheid legionella beheersing behoort tot de verantwoording van de 
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient voldoende instructie aan het 
uitvoerend personeel te geven en de kwaliteit van naleving van deze 
instructies te controleren. 

  
Storingen 

naam kenmerk waarde 

2.2 functionaliteit niet vitaal 1. Hersteltijd (regime: 12 uur) 48 uur 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.2 functionaliteit niet vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 4 uur 

2.1 functionaliteit vitaal 2. basiskorting € 500,- per incident 

2.1 functionaliteit vitaal 3. variabele korting € 50,- per uur, per incident 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 1 uur 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 2. basiskorting € 1000,- per incident 

1.1 veiligheid, gezondheid & regelgeving 3. variabele korting € 100,- per uur per incident 

  
Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

2.3 legionella 0. omschrijving Opdrachtnemer moet aantonen dat het 
legionellabeheersplan op orde is, de juiste 
procedures worden gevolgd, en dat wettelijke 
maximum waarden ten aanzien van legionella 
niet worden overschreden  

2.3 legionella 1. verantwoordelijke Opdrachtnemer 

2.3 legionella 2. uitvoerder een onafhankelijke, daartoe erkende instantie, 
vast te stellen in overleg met de 
Opdrachtgever 

2.3 legionella 3. frequentie 1x per jaar gelijkmatig verdeeld over het jaar. 
Minimale steekproefgrote: 2 onafhankelijke 
douchegroepen per object (selectie 
risicogestuurd) 

2.3 legionella 4. meetsystematiek proces en produttoets, cf wet en regelgeving 

2.3 legionella 5. informatie rapportage legionella; indien de uitkomst van 
de meting niet voldoet aan de gestelde 
wettelijke eisen moet dit direct aan de 
Opdrachtgever worden meegedeeld. 
Afwijkingen moeten direct worden verholpen 

2.3 legionella 6. afkeuringsgronden - niet uitvoeren van de periodieke meting  
- constatering van structurele afwijkingen 
- niet aanleveren rapportage 

 

2.3 legionella 7. korting periodieke meting (€) € 500,- 

  
Wijzigingen: algemeen 

naam omschrijving status 

W019: dienst: Dienst 2.04 uitvoeren wettelijke 
verplichtingen / 2.09.6. legionella 

Dienst 2.04 uitvoeren wettelijke verplichtingen: 
kenmerken afwijking, informatie, 
legionellabeheersplan zijn vervallen voor deze 

toegevoegd 
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Wijzigingen: algemeen 

naam omschrijving status 

dienst. 
Dienst 2.09.6. legionella is toegevoegd 

 

  

3.1.2.10 2.10 gegevens 

Algemeen  

naam 2.10 gegevens 

omschrijving  

fase  

  

3.1.2.10.1 2.10.1 gegevensbeheer 

Algemeen  

naam 2.10.1 gegevensbeheer 

omschrijving  

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

actualiteit bijwerken na iedere wijziging die opdrachtnemer verricht en gegevens 
veranderen 

beschikbaar- / bereikbaarheid voor de Opdrachtgever; continu zowel fysiek op Object als digitaal 
online (beveiligd) 

deadline continu 

doelstelling gegevens moeten up to date zijn om beheer efficiënt uit te voeren en 
om vanaf papier functionele verbeteringen te ontwerpen 

informatie Revisiegegevens dienen te voldoen aan Regelgeving 

informatiebeveiliging de (digitale) informatie-uitwisseling voldoet aan de 
informatiebeveiligingseisen van de betrokken Partijen 

overdracht Opdrachtnemer stelt aan het einde van de Overeenkomst de gegevens 
digitaal (dwg) beschikbaar aan de Opdrachtgever 

startdocumentatie o.a. middels digitale gegevensuitwisseling zullen de bouwwerkgegevens 
beschikbaar worden gesteld aan de Opdrachtnemer.  

  
Storingen 

naam kenmerk waarde 

3.3 informatievoorziening 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 0 uur 

3.3 informatievoorziening 2. basiskorting € 500,- per incident 

3.3 informatievoorziening 3. variabele korting € 100,- per incident per kalenderdag 

  
Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

3.1 audit gegevensbeheer 0. omschrijving audit op de integriteit van de 
informatievoorziening, de compleetheid, 
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Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

juistheid en actualiteit van informatie. De audit 
heeft betrekking op gegevensbeheer en alles 
wat daarbij hoort 

3.1 audit gegevensbeheer 1. verantwoordelijke Opdrachtnemer 

3.1 audit gegevensbeheer 2. uitvoerder een onafhankelijke specialist, aan te stellen 
door de Opdrachtgever 

3.1 audit gegevensbeheer 3. frequentie jaarlijks met een tussenpose van 12 maanden 

3.1 audit gegevensbeheer 4. meetsystematiek proces en product toets, onderwerpen in 
gezamenlijk overleg tussen Opdrachtgever, 
Opdrachtnemer en auditor vast te stellen 

3.1 audit gegevensbeheer 5. informatie auditrapportage; indien de uitkomst van de 
meting niet voldoet aan de gestelde prestatie 
eisen zal dit direct aan de Opdrachtnemer 
worden meegedeeld. Afwijkingen moeten 
direct worden verholpen. 

3.1 audit gegevensbeheer 6. afkeuringsgronden - constatering van structurele afwijkingen 

3.1 audit gegevensbeheer 7. korting periodieke meting (€) € 10.000,- 

  
Normen 

naam fase 

(revisie) tekenwerk  

  

3.1.2.10.1.1 2.10.1.1 kwalificatieoverzicht personeel 

Algemeen  

naam 2.10.1.1 kwalificatieoverzicht personeel 

omschrijving  

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline continu 

doelstelling Opdrachtnemer moet een kwalificatieoverzicht van zijn personeel 
beheren en up to date houden zodat aantoonbaar kan worden gemaakt 
dat in te zetten personeel over de juiste kwalificaties c.q. vergunningen 
beschikt 

functionaliteit kwalificatie overzicht dient op het Object beschikbaar te zijn en direct 
opvraagbaar door de Opdrachtgever 

  

3.1.2.10.1.2 2.10.1.2 kwaliteitsverklaringen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften, 
garantieverklaringen 

Algemeen  

naam 2.10.1.2 kwaliteitsverklaringen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften, garantieverklaringen 

omschrijving Alle kwaliteitsverklaringen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften en garantieverklaringen van de 
aanwezige Voorzieningen moeten worden gedocumenteerd, beheerd en geactualiseerd 

fase fase I & II 
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Kenmerken 

naam waarde 

deadline continu 

doelstelling de oplevergegevens van de aanwezige Voorzieningen moeten 
terugvindbaar zijn 

functionaliteit documenten, beheren en actualiseren van alle kwaliteitsverklaringen, 
onderhouds- en bedieningsvoorschriften, garantieverklaringen zowel 
fysiek op locatie als digitaal voor Opdrachtgever 

overdracht bij einde Overeenkomst dienen de gegevens overgedragen te worden 
aan de Opdrachtgever 

  

3.1.2.10.1.3 2.10.1.3 logboeken 

Algemeen  

naam 2.10.1.3 logboeken 

omschrijving Bijhouden van alle werkzaamheden in het Object in logboeken (inclusief certificaten, keuringsrapporten, 
onderhoudsrapportages etc.) ten behoeve van de navolgbaarheid van activiteiten. 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline continu 

documentatie conform Regelgeving, centraal op locatie beschikbaar in het Object 

doelstelling activiteiten van Opdrachtnemer moeten navolgbaar vastgelegd worden 

functionaliteit alle activiteiten welke door de Opdrachtnemer, of uit diens naam, 
worden uitgevoerd dienen navolgbaar te worden bijgehouden in een 
logboek inclusief certificaten, keuringrapporten, onderhoudsrapportages 
etc. 

  

3.1.2.10.1.4 2.10.1.4 technische- en administratieve gegevens 

Algemeen  

naam 2.10.1.4 technische- en administratieve gegevens 

omschrijving Gegevens van alle elementen binnen de scope dienen door de Opdrachtnemer bijgehouden te worden. 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

doelstelling gegevensbeheer uitgevoerd door de Opdrachtnemer opvraagbaar voor 
de Opdrachtgever 

functionaliteit van alle Voorzieningen moeten de gegevens worden vastgelegd (COEL) 

registratie de gegevens worden voor de Opdrachtgever vastgelegd in het 
informatiesysteem "Condor". Alle inregelgegevens en instellingen 
gebouwbeheersysteem (GBS) in het kerndocument ( zie 2.10.1.6) 

  

3.1.2.10.1.5 2.10.1.5 vergunningen 

Algemeen  
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Algemeen  

naam 2.10.1.5 vergunningen 

omschrijving Opdrachtnemer is verplicht alle noodzakelijke vergunningen en certificaten aan te vragen, te actualiseren en 
te beheren, inclusief de bij de vergunning en certificaten behorende bescheiden. Aan het einde van de 
Overeenkomst moeten alle relevante vergunningen en certificaten aan de Opdrachtgever overgedragen 
worden. 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline continu 

documentatie Opdrachtnemer zorgt dat de vergunningen en certificaten centraal op 
Object aanwezig zijn en ingevoerd zijn in "Condor" bij betreffende 
Voorziening 

doelstelling voldoen aan Regelgeving 

functionaliteit aanvragen, actualiseren, bijhouden en opslaan van alle vergunningen 
inclusief de daarbij behorende bescheiden (bv tekeningen, 
berekeningen) en uitvoeren van alle hierbij behorende werkzaamheden 
welke betrekking hebben op in de scope benoemde Voorzieningen en 
Diensten 

  
Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

1.3 audit wettelijke verplichtingen 0. omschrijving periodieke controle of alle, vanuit Regelgeving 
verplichte, (periodieke) keuringen en metingen 
worden uitgevoerd en de verplichte 
documentatie beschikbaar is 

1.3 audit wettelijke verplichtingen 1. verantwoordelijke Opdrachtnemer 

1.3 audit wettelijke verplichtingen 2. uitvoerder een onafhankelijke Onderopdrachtnemer, 
specialist, vast te stellen in overleg met de 
Opdrachtgever 

1.3 audit wettelijke verplichtingen 3. frequentie jaarlijks met een tussenpose van 12 maanden 

1.3 audit wettelijke verplichtingen 4. meetsystematiek audit 

1.3 audit wettelijke verplichtingen 5. informatie auditrapportage; indien de uitkomst van de 
meting niet voldoet aan Regelgeving zal dit 
direct aan de Opdrachtgever worden 
meegedeeld. Afwijkingen moeten direct 
worden verholpen 

1.3 audit wettelijke verplichtingen 6. afkeuringsgronden - niet uitvoeren van de periodieke meting  
- constatering van structurele afwijkingen  
- niet aanleveren rapportage 

 

1.3 audit wettelijke verplichtingen 7. korting periodieke meting (€) € 1000,- 

3.1 audit gegevensbeheer 0. omschrijving audit op de integriteit van de 
informatievoorziening, de compleetheid, 
juistheid en actualiteit van informatie. De audit 
heeft betrekking op gegevensbeheer en alles 
wat daarbij hoort 

3.1 audit gegevensbeheer 1. verantwoordelijke Opdrachtnemer 

3.1 audit gegevensbeheer 2. uitvoerder een onafhankelijke specialist, aan te stellen 
door de Opdrachtgever 

3.1 audit gegevensbeheer 3. frequentie jaarlijks met een tussenpose van 12 maanden 

3.1 audit gegevensbeheer 4. meetsystematiek proces en product toets, onderwerpen in 
gezamenlijk overleg tussen Opdrachtgever, 
Opdrachtnemer en auditor vast te stellen 
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Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

3.1 audit gegevensbeheer 5. informatie auditrapportage; indien de uitkomst van de 
meting niet voldoet aan de gestelde prestatie 
eisen zal dit direct aan de Opdrachtnemer 
worden meegedeeld. Afwijkingen moeten 
direct worden verholpen. 

3.1 audit gegevensbeheer 6. afkeuringsgronden - constatering van structurele afwijkingen 

3.1 audit gegevensbeheer 7. korting periodieke meting (€) € 10.000,- 

  

3.1.2.10.1.6 2.10.1.6 kerndocument FCIB-prestatie 

Algemeen  

naam 2.10.1.6 kerndocument FCIB-prestatie 

omschrijving Opdrachtnemer legt per Object een kerndocument aan en borgt dat deze actueel blijft 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline continu 

documentatie kerndocument waarin alle instellingen en prestaties worden vastgelegd 

doelstelling onderbouwing van de prestatie van het Object en zijn Voorzieningen 

kwaliteit conform uitgangspunten FCIB 

procedure aanleveren tussenrapportages conform FCIB 

  
Normen 

naam fase 

FCIB / kerndocument  

  

3.1.2.10.1.7 2.10.1.7 risicodossier 

Algemeen  

naam 2.10.1.7 risicodossier 

omschrijving Van het Object en de Diensten moet een actueel risicodossier aanwezig zijn 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline Opdrachtnemer is verplicht periodiek het risicodossier te actualiseren af 
te stemmen met, en te overleggen aan Opdrachtgever 

doelstelling inzichtelijk maken welke risico's er zijn voor de Opdrachtgever, 
Gebruiker en Opdrachtnemer zodat beheersmaatregelen uitgevoerd 
kunnen worden 

  

3.1.2.10.2 2.10.2 energie 

Algemeen  
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Algemeen  

naam 2.10.2 energie 

omschrijving  

fase  

  

3.1.2.10.2.1 2.10.2.1 energie prestatie 

Algemeen  

naam 2.10.2.1 energie prestatie 

omschrijving De Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van energieprestatie uit 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline eind 2017 

documentatie indienen rapportages ter Accordering Opdrachtgever 

doelstelling algemeen inzicht voor de Opdrachtgever over de voorraad 

informatie de Opdrachtnemer is verplicht de gegevens in de laatste EPA software 
van VABI te zetten 

kwaliteit label conform EPA-U systematiek 

procedure volgens ISSO-75 

  
Storingen 

naam kenmerk waarde 

3.4 nakomen afspraken / aanleveren 
documenten 

1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 5 kalenderdagen 

3.4 nakomen afspraken / aanleveren 
documenten 

2. basiskorting € 500,- per incident 

3.4 nakomen afspraken / aanleveren 
documenten 

3. variabele korting € 100,- per kalenderdag, per incident 

  
Normen 

naam fase 

ISSO 75  

  

3.1.2.10.2.2 2.10.2.2 energiegebruik 

Algemeen  

naam 2.10.2.2 energiegebruik 

omschrijving Opdrachtnemer is verantwoordelijk om het energie- en watergebruik van de samengestelde elementen zo 
laag mogelijk te houden. 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline continu 
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Kenmerken 

naam waarde 

documentatie jaarlijks een rapportage aanleveren met een uitgebreide analyse van 
het energie- en watergebruik van het afgelopen jaar. De analyse moet 
opgebouwd zijn naar soorten systemen en voorzien van aanbevelingen 
om het energie- en watergebruik omlaag te brengen. De 
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een zo laag mogelijk energie- 
en watergebruik met de aanwezige elementen 

doelstelling inzichtelijk maken dat de comforteisen worden gehaald bij een zo laag 
mogelijk energiegebruik 

kwaliteit de uit te voeren werkzaamheden mogen het milieu niet schaden 

niveau rapportage op systeem- en elementniveau 

  
Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

4.2 energiegebruik 0. omschrijving op een vast tijdstip moet jaarlijks het energie- 
en watergebruik opgenomen worden 

4.2 energiegebruik 1. verantwoordelijke Opdrachtnemer 

4.2 energiegebruik 2. uitvoerder Opdrachtnemer 

4.2 energiegebruik 3. frequentie jaarlijks met een tussenpose van 12 maanden 

4.2 energiegebruik 4. meetsystematiek opname hoofd- en tussenmeters 

4.2 energiegebruik 5. informatie rapportage aan Opdrachtgever en verwerken 
in kerndocument 

4.2 energiegebruik 6. afkeuringsgronden onvolledige meting 

4.2 energiegebruik 7. korting periodieke meting (€) € 500,- 

  

3.1.3.1 3.01 Aanspreekpunt 

Algemeen  

naam 3.01 Aanspreekpunt 

omschrijving Opdrachtnemer stelt een Aanspreekpunt aan. Dit Aanspreekpunt onderhoudt de contacten (overleg, 
coördinatie etc.) met de Opdrachtgever. 

fase transitiefase, fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

beschikbaar- / bereikbaarheid Opdrachtnemer dient 24 uur per dag, 7 dagen per week via één 
Aanspreekpunt bereikbaar en beschikbaar te zijn voor de 
Opdrachtgever en Gebruiker 

doelstelling de Opdrachtgever wil één Aanspreekpunt met voldoende mandaat die 
zelfstandig beslissingen kan en mag nemen. E.e.a. is van belang om 
communicatie beter te stroomlijnen en de communicatielijnen zo kort 
mogelijk te houden zodat een slagvaardige communicatie en uitvoering 
van afspraken mogelijk is. 

  

3.1.3.2 3.02 inwerken nieuwe Opdrachtnemer bij Voortijdige Beëindiging Overeenkomst 

Algemeen  

naam 3.02 inwerken nieuwe Opdrachtnemer bij Voortijdige Beëindiging Overeenkomst 

omschrijving Opdrachtnemer dient bij Voortijdige Beëindiging Overeenkomst zijn opvolger in te werken en alle relevante 
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Algemeen  

documentatie ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline 3 maanden voor Voortijdige Beëindiging Overeenkomst 

documentatie gegevens vanuit het gegevensbeheer aanleveren in een nader te 
bepalen uitwisselingssysteem 

doelstelling overdracht activiteiten bij einde Overeenkomst soepel laten verlopen 

functionaliteit Opdrachtnemer moet voor Voortijdige Beëindiging Overeenkomst de 
nieuwe Opdrachtnemer inwerken op het object en moet hier volledige 
medewerking aan verlenen (cf de gedragscode retransitie) 

  
Normen 

naam fase 

OVK Bijlage 3b Gedragscode Retransitie  

  

3.1.3.3 3.03 samenwerken regievoering 

Algemeen  

naam 3.03 samenwerken regievoering 

omschrijving Voor Voorzieningen welke niet in de scope van de Overeenkomst zijn opgenomen en waar een derde partij 
het onderhoud voor verricht, zullen er raakvlakken zijn met de werkzaamheden van de Opdrachtnemer. 
Wanneer inzet van de Opdrachtnemer nodig is voor een efficiënte oplossing, dan moet hij deze inzet leveren. 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline continu 

documentatie de Opdrachtnemer dient alle inspanning welke hij verricht voor deze 
dienst adequaat vast te leggen zodat bij conflicten onomstotelijk is vast 
te stellen of de Opdrachtnemer dan wel de derde partij in gebreke is 
gebleven 

doelstelling het totale onderhoud en beheer zal efficiënt moeten verlopen 
Opdrachtnemer zal hiervoor samen moeten werken met derden 

kwaliteit Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor integrale kwaliteit van de 
Voorzieningen binnen de scope van de Overeenkomst 

procedure Opdrachtnemer zal wanneer nodig zijn medewerking verlenen wanneer 
dit de totale efficiency ten goede komt 

  

3.1.3.4 3.04 KWIS (klachten, wensen, informatieverzoeken en storingen) registratie - 
afhandeling 

Algemeen  

naam 3.04 KWIS (klachten, wensen, informatieverzoeken en storingen) registratie - afhandeling 

omschrijving De te verlenen Diensten KWIS registratie - afhandeling is het totaal van aanmelding, afmelding, registratie 
van klachten, 
wensen, informatieverzoeken en storingen (KWIS) en resultaten van wettelijke en periodieke testen etc. 
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Algemeen  

Gegevens die relevant zijn voor de integriteit, betrouwbaarheid en navolgbaarheid van afhandeling van de 
klacht/storing (bijvoorbeeld rapportages m.b.t. wijze van afhandeling van klacht meetrapportages etc.) 
moeten 
worden bewaard. 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline continu 

doelstelling KWIS meldingen moeten navolgbaar zijn om de efficiëntie van de te 
verlenen Diensten aan te tonen en verbeterpunten inzichtelijk te maken 

  
Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

0.2 audit KWIS 0. omschrijving Opdrachtnemer moet aantonen dat:  
• de kwaliteit van de te verlenen Diensten 
preventief wordt gecontroleerd door 
Opdrachtnemer en aantoonbaar en traceerbaar 
worden vastgelegd  
• afwijkingen (klachten/storingen) op de te 
verlenen Diensten worden geregistreerd (o.a. 
d.m.v. het voeren van een registratiesysteem 
waarin klachten/storingen worden vastgelegd) 
en binnen de daarvoor geldende Hersteltijd 
worden opgelost (met inbegrip van de 
bewijsvoering dat aan de gevraagde prestatie 
wordt voldaan)  
• financiële consequenties, als gevolg van het 
niet voldoen aan de gestelde prestatie-eisen, 
worden doorgerekend en verwerkt in de 
Periodieke Vergoeding.  
• het registratiesysteem onbetwist is en dit ook 
periodiek wordt aangetoond en vastgelegd 

 

0.2 audit KWIS 1. verantwoordelijke Opdrachtnemer 

0.2 audit KWIS 2. uitvoerder een onafhankelijk Onderopdrachtnemer, 
specialist, vast te stellen in overleg met 
Opdrachtgever 

0.2 audit KWIS 3. frequentie jaarlijks in geval van een conform audit 
resultaat, halfjaarlijks in geval van een non 
conform audit resultaat 

0.2 audit KWIS 4. meetsystematiek audit, inhoud van de audit wordt door 
Opdrachtgever, Opdrachtnemer en auditor in 
gezamenlijk overleg vastgesteld 

0.2 audit KWIS 5. informatie auditrapportage; indien de uitkomst van de 
meting niet voldoet aan de gestelde prestatie 
eisen zal dit direct aan Opdrachtnemer worden 
meegedeeld. Afwijkingen moeten direct 
worden verholpen 

0.2 audit KWIS 6. afkeuringsgronden constatering van afwijkingen c.q. 
tekortkomingen op de procedures 

0.2 audit KWIS 7. korting periodieke meting (€) € 10.000,- 

  

3.1.3.4.1 3.04.1 meldpunt KWIS 
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Algemeen  

naam 3.04.1 meldpunt KWIS 

omschrijving Meldpunt KWIS is verantwoordelijk voor het aannemen van klachten, storingen, wensen en 
informatieverzoeken. 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

beschikbaar- / bereikbaarheid meldpunt moet 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar zijn. Bij 
(tijdelijke) afwezigheid dient het mogelijk te zijn KWIS meldingen 
achter te laten met vermelding van contactmoment (= start hersteltijd) 

deadline continu 

documentatie alle (pogingen tot) contacten met Opdrachtnemer dienen in een logfile 
terugvindbaar te zijn met vermelding van telefoonnummer, oproepinfo 
(ontvangen, gemiste en uitgaande oproepen), contactpersoon, 
onderwerp, afspraak, datum en tijd 

doelstelling KWIS meldingen moeten navolgbaar zijn om de efficiëntie van de te 
verlenen Diensten aan te tonen en verbeterpunten inzichtelijk te maken 

functionaliteit de Opdrachtgever en Gebruiker moeten eenvoudig KWIS meldingen 
aan het meldpunt kunnen doorgeven en dienen op de hoogte te 
worden gehouden van de afhandeling van de melding 

  
Storingen 

naam kenmerk waarde 

3.1 contactpersoon 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 5 minuten 

3.1 contactpersoon 2. basiskorting € 500,- per incident 

3.1 contactpersoon 3. variabele korting € 50,- per 5 minuten, per incident 

  

3.1.3.4.2 3.04.2 registratiesysteem 

Algemeen  

naam 3.04.2 registratiesysteem 

omschrijving In dit registratiesysteem moeten alle meldingen (storingen, klachten, wensen en informatieverzoeken) op 
elementniveau worden opgeslagen en moet op navolgbare wijze worden bijgehouden en gedocumenteerd 
hoe de afhandeling is verlopen inclusief alle relevante rapportages. 

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

aan-/afmelding bij het aan- en afmelden van KWIS melding dient de melder gelijktijdig 
een mail te ontvangen waarin is opgenomen: aanmeldtijd -actie- 
afmeldtijd 

beschikbaar- / bereikbaarheid registratiesysteem 24 uur per dag, 7 dagen per week 

deadline continu 

documentatie de informatie uit het registratiesysteem moet worden gebruikt voor 
rapportages en facturering. Afhankelijk van de informatie die de 
Opdrachtgever nodig heeft moet de informatie op verzoek van de 
Opdrachtgever kunnen worden gecategoriseerd op totaal en/of op 
onderwerp of een willekeurige andere doorsnede 

doelstelling KWIS meldingen moeten navolgbaar zijn om de efficiëntie van de te 
verlenen Diensten aan te tonen en verbeterpunten inzichtelijk te maken 
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Kenmerken 

naam waarde 

functionaliteit informatie ingevoerd in het registratie systeem dient betrouwbaar, 
onbetwist en navolgbaar te zijn (van melding tot afmelding incl. alle 
werkzaamheden die t.b.v. de melding zijn uitgevoerd en relevante 
informatie die t.b.v. de melding is vastgelegd) 

procedure bij storingen met betrekking tot veiligheid en gezondheid en storingen 
aan vitale elementen (BEKT) en vitale Ruimten dient de Opdrachtnemer 
direct in overleg te treden met de Gebruiker, of een door hem 
aangestelde vertegenwoordiger, en de Opdrachtgever over de uit te 
voeren maatregelen om de ernst van de storing zoveel mogelijk te 
beperken 

rapportages maandelijks dienen, ten behoeve van bedrijfsvoering Opdrachtgever, de 
volgende aspecten uit het registratiesysteem worden gerapporteerd: 
- aantal storingen  
- Hersteltijd storingen (van aanmelding tot en met herstel volledige 
functionaliteit element) 
- element waarop een storing is vermeld 
- vitaal / niet vitaal 
- trend storingen 
Data dient schriftelijk en digitaal middels een export beschikbaar 
gesteld te worden 

registratiesysteem informatie in het systeem moet direct alle actuele en relevante informatie met 
betrekking tot aan-, afmelding en afhandeling storingen en klachten, 
resultaten van periodieke metingen, afspraken gemaakt in periodieke 
overleggen met Opdrachtgever(inclusief de daarvoor afgesproken 
hersteltijd), wensen en informatieverzoeken etc. worden geregistreerd 
cf. de in het contract opgenomen bepalingen. De informatie moet direct 
oproepbaar en opvraagbaar zijn. 

registratiesysteem: inzage Opdrachtgever Opdrachtgever moet te allen tijde inzage kunnen krijgen in het 
registratiesysteem en de daarin opgeslagen informatie 

registratiesysteem: koppeling minimaal een koppeling met het financiële systeem 

  
Storingen 

naam kenmerk waarde 

3.3 informatievoorziening 1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 0 uur 

3.3 informatievoorziening 2. basiskorting € 500,- per incident 

3.3 informatievoorziening 3. variabele korting € 100,- per incident per kalenderdag 

  

3.1.3.5 3.05 overleggen 

Algemeen  

naam 3.05 overleggen 

omschrijving  

fase  

  
Kenmerken 

naam waarde 

onderwerp  

procedure  

  
Storingen 
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naam kenmerk waarde 

3.4 nakomen afspraken / aanleveren 
documenten 

1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 5 kalenderdagen 

3.4 nakomen afspraken / aanleveren 
documenten 

2. basiskorting € 500,- per incident 

3.4 nakomen afspraken / aanleveren 
documenten 

3. variabele korting € 100,- per kalenderdag, per incident 

  

3.1.3.5.1 3.05.1 operationeel afstemming 

Algemeen  

naam 3.05.1 operationeel afstemming 

omschrijving  

fase transitiefase, fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

communicatie afstemming per e-mail of telefoon, bevestiging per e-mail 

deadline zoveel als nodig en bij calamiteit of omvangrijke storing 

doelstelling Gebruiker moet tijdig op de hoogte zijn van de actuele werkzaamheden 
van de Opdrachtnemer en de overlast die de Gebruikers hieraan 
kunnen ondervinden zodat in overleg maatregelen getroffen kunnen 
worden om de overlast te beperken 

onderwerp onderwerpen worden in overleg tussen Gebruiker en Opdrachtnemer 
vastgesteld 

procedure Opdrachtnemer neemt het initiatief voor de afstemming en registreert 
afspraken 

  

3.1.3.5.2 3.05.2 tactisch dienstverleningsoverleg 

Algemeen  

naam 3.05.2 tactisch dienstverleningsoverleg 

omschrijving  

fase transitiefase, fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline 1 x per kwartaal en wanneer nodig 

doelstelling afstemming op tactisch niveau met de Opdrachtgever. 
verbetermogelijkheden bespreken 

onderwerp onderwerpen worden in overleg tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer 
en Gebruiker vastgesteld.  
onder andere:  
• coördinatie over de te verlenen Diensten 
• middellange termijn planning beheer en onderhoud vaststellen  
• bespreken rapportages operationeel niveau  
• monitoren rapportage dienstverlening en escalaties uit Operationeel 
overleg  
• overzicht conditieverbeteringen door uitgevoerd onderhoud 
• financiële afhandeling 
• bespreken wijzigingsvoorstellen 
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Kenmerken 

naam waarde 

• evaluatie dienstverlening (ervaringen delen) 

procedure Opdrachtnemer neemt het initiatief voor de overleggen, stelt de agenda 
op, verzorgt de verslaglegging, verstuurt vooraf documentatie en dient 
verplicht aanwezig te zijn. Geen doorgang vinden van de overleggen 
mag alleen indien beide partijen dit zijn overeengekomen. agenda en 
documentatie moeten 5 werkdagen voor het overleg voor de 
deelnemers beschikbaar zijn. 

  

3.1.3.5.3 3.05.3 strategisch dienstverleningsoverleg 

Algemeen  

naam 3.05.3 strategisch dienstverleningsoverleg 

omschrijving  

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

deadline jaarlijks overleg 

doelstelling overleggen hebben als doel de voortgang en eventuele 
discussie/onduidelijkheden rondom strategische, tactische en 
operationele zaken te beslechten, risico's te beheersen en de kwaliteit 
van de te verlenen Diensten te bespreken. 

onderwerp onderwerpen worden in overleg tussen Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer vastgesteld. 
onder andere: 
• risico's 
• escalatie tactisch overleg 
• lange termijn planning 

procedure Opdrachtnemer neemt het initiatief voor de overleggen, stelt de agenda 
op, verzorgt de verslaglegging, verstuurt vooraf documentatie en dient 
verplicht aanwezig te zijn. Geen doorgang vinden van de overleggen 
mag alleen indien beide partijen dit zijn overeengekomen. agenda en 
documentatie moeten 5 werkdagen voor het overleg voor de 
deelnemers beschikbaar zijn. 

  

3.1.3.6 3.06 kwaliteitsmanagement 

Algemeen  

naam 3.06 kwaliteitsmanagement 

omschrijving  

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

doelstelling Opdrachtnemer dient zijn processen zodanig op te zetten, te 
documenteren, in te voeren, te onderhouden en bij te sturen dat deze 
beheerst verlopen en de resultaten worden gerealiseerd en 
aantoonbaar 
en terugvindbaar worden vastgelegd binnen de kaders van de 
Overeenkomst 
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Kenmerken 

naam waarde 

documentatie kwaliteitsmanagement dient te worden uitgewerkt en vastgelegd in een 
projectmanagementplan 

voorwaarde bij aanvang van de uitvoerende werkzaamheden dient het 
projectmanagementplan van de Opdrachtnemer door Opdrachtgever te 
zijn geaccordeerd en dient de Opdrachtnemer cf. de geaccordeerde 
plannen te handelen 

  
Storingen 

naam kenmerk waarde 

3.4 nakomen afspraken / aanleveren 
documenten 

1. Hersteltijd (regime: 24 uur) 5 kalenderdagen 

3.4 nakomen afspraken / aanleveren 
documenten 

2. basiskorting € 500,- per incident 

3.4 nakomen afspraken / aanleveren 
documenten 

3. variabele korting € 100,- per kalenderdag, per incident 

  
Periodieke metingen 

naam kenmerk waarde 

0.1 audit kwaliteitsmanagement 0. omschrijving middels een audit wordt de werking van het 
kwaliteitssysteem van Opdrachtnemer 
getoetst. Opdrachtnemer moet aantonen dat 
cf de ISO 9001:  
• de te verlenen Diensten dusdanig 
beschreven, in de vorm van 
procesbeschrijvingen vastgelegd in het 
Projectmanagementplan, dat voldaan wordt 
aan de eisen uit de overeenkomst  
• de te verlenen Diensten wordt uitgevoerd cf. 
het Projectmanagementplan  
• Opdrachtnemer meet (preventief) de 
kwaliteit van de te verlenen Diensten , 
analyseert, stemt af met de Opdrachtgever / 
Gebruiker (klanttevredenheid) en waar nodig 
verbeterd  
• de directiebetrokkenheid en -
verantwoordelijkheid is geborgd  
• middelen afdoende worden gemanaged  

 

0.1 audit kwaliteitsmanagement 1. verantwoordelijke Opdrachtgever 

0.1 audit kwaliteitsmanagement 2. uitvoerder Opdrachtgever of een door Opdrachtgever 
aangewezen onafhankelijke gecertificeerde 
derde, ter acceptatie door Opdrachtnemer 

0.1 audit kwaliteitsmanagement 3. frequentie jaarlijks in geval van een conform audit 
resultaat, halfjaarlijks in geval van een non 
conform audit resultaat 

0.1 audit kwaliteitsmanagement 4. meetsystematiek audit cf. ISO 9001, onderwerpen vast te 
stellen door Opdrachtgever, Opdrachtnemer en 
auditor 

0.1 audit kwaliteitsmanagement 5. informatie audit rapportage 

0.1 audit kwaliteitsmanagement 6. afkeuringsgronden constatering van afwijkingen t.o.v. het 
geaccordeerde Projectmanagementplan 

0.1 audit kwaliteitsmanagement 7. korting periodieke meting (€) € 10.000,- 

  
Normen 

naam fase 
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Normen 

naam fase 

ISO 9001  

  
Wijzigingen: overig 

relatie met ... naam omschrijving status 

0.1 audit kwaliteitsmanagement W009 diensten: 3.06 
kwaliteitsmanagement: audit 
kwaliteitsmanagement, waarde 
korting periodieke meting 

Voor de dienst 3.06 
Kwaliteitsmanagement is de 
waarde voor korting periodieke 
meting verlaagd naar € 10.000,- 

gewijzigd 

  

3.1.3.6.1 3.06.1 Projectmanagementplan 

Algemeen  

naam 3.06.1 Projectmanagementplan 

omschrijving  

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

documentatie het Projectmanagementplan dient de volgende hoofdstukken 
(onderwerpen) te bevatten: projectdoelstelling, projectspecifiek 
kwaliteitsmanagement, projectmanagement, technisch management en 
risico management 

projectdoelstelling beschrijving van de projectdoelstellingen van Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer en de wijze waarop Opdrachtnemer hier invulling aan 
gaat geven 

  
Normen 

naam fase 

ISO 9001  

  

3.1.3.6.1.1 3.06.1.1 project specifiek kwaliteitsmanagement 

Algemeen  

naam 3.06.1.1 project specifiek kwaliteitsmanagement 

omschrijving  

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

doelstelling beschrijving van de koppeling met het bedrijfsspecifieke 
Projectmanagementplan en een overzicht van alle mensen, materialen, 
materieel, milieu en financiële middelen welke noodzakelijk zijn voor de 
projectspecifieke processen en de momenten waarop ze ingezet 
worden, ten behoeve van het behalen van de doelstellingen van het 
project 

organisatie inzicht geven in de projectorganisatie (organogram) en de 
competenties, taken, (proces)verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
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Kenmerken 

naam waarde 

mandaten van de sleutelfiguren in het management van de organisatie 
en het project incl. personele vervanging 

proces inzicht geven in de project specifieke processen (project-, technisch- en 
risicomanagement), de interactie daartussen, hoe de processen 
bijdragen aan het behalen van de doelstellingen en hoe het 
verbeterproces wordt vormgegeven 

voorwaarde het projectspecifieke kwaliteitsmanagementsysteem moet (zo veel 
mogelijk) in lijn zijn met c.q. aansluiten op het 
kwaliteitsmanagementsysteem dat bij inschrijving is ingediend en 
beoordeeld 

  

3.1.3.6.1.2 3.06.1.2 projectmanagement 

Algemeen  

naam 3.06.1.2 projectmanagement 

omschrijving  

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

doelstelling beschrijving van de project specifieke management processen, de 
methoden en de wijze waarop met de onderaannemers, Opdrachtgever 
en Gebruiker(s) wordt gecommuniceerd en overlegstructuren worden 
vormgegeven 

  

3.1.3.6.1.3 3.06.1.3 technischmanagement 

Algemeen  

naam 3.06.1.3 technischmanagement 

omschrijving  

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

doelstelling beschrijving van alle project specifieke (deel)processen en interacties 
tussen (deel)processen en alle activiteiten welke noodzakelijk zijn, incl. 
preventieve en correctieve activiteiten alsmede de wijze waarop de 
resultaten van de activiteiten worden geverifieerd / gevalideerd en 
aantoonbaar en terugvindbaar worden gedocumenteerd 

  

3.1.3.6.1.3.1 3.06.1.3.1 uitvoering te leveren Diensten 

Algemeen  

naam 3.06.1.3.1 uitvoering te leveren Diensten 

omschrijving  

fase fase I & II 

  



 

Pagina 46 van 141 

Kenmerken 

naam waarde 

doelstelling inzicht geven in: 
* de door de Opdrachtnemer onderscheiden hoofd- en deelprocessen 
en de relatie en interactie daartussen 
* identificatie van de in- en output van de betreffende processen 
* uitwerking van de (deel)processen met aandacht voor flexibiliteit 
tijdens de duur van de Overeenkomst 
* identificatie van de (deel)procesverantwoordelijke op functieniveau 

  

3.1.3.6.1.3.2 3.06.1.3.2 verificatie / validatie 

Algemeen  

naam 3.06.1.3.2 verificatie / validatie 

omschrijving  

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

doelstelling inzicht geven in de verificatie en validatie van de (deel)processen, de 
toe te passen methoden, de wijze waarop de Opdrachtnemer aantoont 
dat aan de Overeenkomst en doelstellingen omschreven in Integraal 
Beheer Contract wordt voldaan en de interactie tussen de 
deelprocessen is gegarandeerd 

  

3.1.3.6.1.3.3 3.06.1.3.3 registratie / documentatie 

Algemeen  

naam 3.06.1.3.3 registratie / documentatie 

omschrijving  

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

doelstelling inzicht geven in de wijze waarop de resultaten van de te verlenen 
Diensten navolgbaar worden vastgelegd 

  

3.1.3.6.1.4 3.06.1.4 risicomanagement 

Algemeen  

naam 3.06.1.4 risicomanagement 

omschrijving  

fase fase I & II 

  
Kenmerken 

naam waarde 

documentatie Opdrachtnemer is verplicht periodiek het risicodossier te actualiseren af 
te stemmen met, en te overleggen aan Opdrachtgever 
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Kenmerken 

naam waarde 

doelstelling beschrijving van de processen die zorgdragen voor permanente 
aandacht m.b.t. het voorkomen en beheersen van risico's. Vastleggen 
op welke wijze risico's voor Opdrachtgever en Gebruikers van het 
Object worden voorkomen dan wel beheerst 

startdocumentatie Opdrachtgever levert zijn eigen risicodossier aan welke de 
Opdrachtnemer continu aanvult 
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4.1 object 

Algemeen  

naam object 

4.1.1 01 verblijfsruimten 

Algemeen  

naam 01 verblijfsruimten 

definitie  

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  

4.1.1.1 apparatuur / fotostudio 

Algemeen  

naam apparatuur / fotostudio 

definitie Ruimte ten behoeve van de centrale verwerkingsapparatuur van diverse netwerken en de opslag van 
informatie (beveiligd). 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort klasse 2  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 45 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 33 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 35 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

min luchtverversing ≥ 10 m3/h/m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 

fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

de vloer) 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: regelbaarheid 
stookseizoen 

regelbaar fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

1 : 10 : 30 fase I & II 

  

4.1.1.2 apparatuur / printerruimte 

Algemeen  

naam apparatuur / printerruimte 

definitie Afgesloten of half open Ruimte voor kopiëren en printen. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort klasse 2  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 45 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 33 dB fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort klasse 2  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 35 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

min luchtverversing ≥ 10 m3/h/m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: regelbaarheid 
stookseizoen 

regelbaar fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

1 : 10 : 30 fase I & II 

  

4.1.1.3 balie / receptie 

Algemeen  

naam balie / receptie 
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Algemeen  

definitie Ruimte bij de centrale entree van het Object. Communicatie met de portier in een aantal Objecten is 
mogelijk via een spreek-/luisterverbinding en een schuifloket. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort klasse 3  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

 ≥ 39 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 3  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 27 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 3  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 35 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

min luchtverversing ≥ 10 m3/h/m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: regelbaarheid 
stookseizoen 

regelbaar fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. kleurweergave c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

index 

visueel comfort kantoor kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

1 : 10 : 30 fase I & II 

  

4.1.1.4 bedrijfsrestaurant 

Algemeen  

naam bedrijfsrestaurant 

definitie Het bedrijfsrestaurant zal behalve als lunchruimte voor personeel ook worden gebruikt voor 
personeelsavonden, recepties, etc. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort restauratieve 
voorzieningen 

a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 43 dB fase I & II 

akoestisch comfort restauratieve 
voorzieningen 

b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

nvt fase I & II 

akoestisch comfort restauratieve 
voorzieningen 

e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 40 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 1 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 1 

min luchtverversing ≥ 20 m3/h/m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 1 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 3 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 3 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 3 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 3 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / temperatuur: min 19'C - max: 26'C, bij fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

bijeenkomstruimte klasse 3 oppervlaktetemperatuur vloer vloerverwarming 29'C 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 3 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.1.5 bhv / ehbo / bedrijfsarts 

Algemeen  

naam bhv / ehbo / bedrijfsarts 

definitie Ten behoeve van de arts, ehbo en BHV is een onderzoekslkamer gepland. In de ruimte kunnen tevens 
ruimte voor een emergencykoffertje en brancard worden opgesteld. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort klasse 2  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 45 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 33 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 35 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

min luchtverversing ≥ 10 m3/h/m2 fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: regelbaarheid 
stookseizoen 

regelbaar fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

1 : 10 : 30 fase I & II 

  

4.1.1.6 expositie 

Algemeen  

naam expositie 

definitie Ruimte ten behoeve voor het tentoonstellen vanvan museale kunstvoorwerpen. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort klasse 3  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

 ≥ 39 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 3  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 27 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 3  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 35 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 3 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 3 

min luchtverversing ≥ 5 m3/h/m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 3 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

thermisch comfort museum geldigheid klimaat eisen tussen 5- 30 C fase I & II 

thermisch comfort museum setpoint relatieve vochtigheid 52 % fase I & II 

thermisch comfort museum setpoint temperatuur Twinter: 20 C, Tzomer: 22 C fase I & II 

thermisch comfort museum toelaatbare korte fluctuaties 
(=dagfluctuaties): relatieve 
vochtigheid 

+/- 5 % fase I & II 

thermisch comfort museum toelaatbare korte fluctuaties 
(=dagfluctuaties): temperatuur 

+/- 2 C fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.1.7 gebedsruimte 

Algemeen  

naam gebedsruimte 

definitie Ruimte ten behoeve van diverse (kerk)diensten en bijeenkomsten.  

type  

toegankelijkheid  
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Algemeen  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort klasse 2  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 45 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 33 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 35 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

min luchtverversing ≥ 10 m3/h/m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 3 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 3 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 3 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 3 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 3 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 3 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 

n.v.t. fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

omgeving 

  

4.1.1.8 kantoor 

Algemeen  

naam kantoor 

definitie Dit vertrek is als kantoorruimte voor één of meer personen ingericht.  

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort klasse 2  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 45 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 33 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 35 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

min luchtverversing ≥ 10 m3/h/m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: regelbaarheid 
stookseizoen 

regelbaar fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 

fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

exclusief randzone van 0,5m 

visueel comfort kantoor kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

1 : 10 : 30 fase I & II 

  

4.1.1.9 leslokaal 

Algemeen  

naam leslokaal 

definitie Ruimte ten behoeve van het geven van onderwijs aan één of meer personen.  

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort klasse 1  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 45 fase I & II 

akoestisch comfort klasse 1  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 33 fase I & II 

akoestisch comfort klasse 1  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 30 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 1 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 1 

min luchtverversing ≥ 20 m3/h/m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 1 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: regelbaarheid 
stookseizoen 

regelbaar fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.1.10 loket klantendienst 

Algemeen  

naam loket klantendienst 

definitie Kantoorruimte met baliefunctie voor uitgifte hulpmiddelen en informatiepunt voor interne vragen van 
medewerkers. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

min luchtverversing ≥ 10 m3/h/m2 fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

akoestisch comfort klasse 3  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

 ≥ 39 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 3  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 27 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 3  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 35 dB fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: regelbaarheid 
stookseizoen 

regelbaar fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

1 : 10 : 30 fase I & II 

  

4.1.1.11 lounge 

Algemeen  
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Algemeen  

naam lounge 

definitie Open werkruimte met een werkbank voor meerdere personen voor tijdelijk gebruik. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort centrale hal  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 35dB fase I & II 

akoestisch comfort centrale hal  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

nvt fase I & II 

akoestisch comfort centrale hal  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≥ 40 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit verkeerruimte min luchtverversing 1,5 m3/h per m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verkeerruimte recirculatie niet toegestaan fase I & II 

thermisch comfort 
verkeersruimten 

temperatuur (operatief) comfort 
°C 

18-24 fase I & II 

thermisch comfort 
verkeersruimten 

temperatuur (operatief) extreem 
°C 

16-30 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

n.v.t. fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.1.12 meldkamer 

Algemeen  

naam meldkamer 

definitie In de meldkamer worden storingen, calimiteiten en toegang tot het gebouw geregeld. De hier werkzame 
functionarissen vervullen een sleutelrol ten aanzien van de beveiliging en bewaking en derhalve een 
belangrijke rol in de opvolgingsorganisatie bij calamiteiten. De post wordt 24 uur per dag bezet.  

type vitaal 

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort klasse 3  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

 ≥ 39 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 3  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 27 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 3  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 35 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

min luchtverversing ≥ 10 m3/h/m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: regelbaarheid 
stookseizoen 

regelbaar fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

1 : 10 : 30 fase I & II 
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4.1.1.13 postkamer 

Algemeen  

naam postkamer 

definitie Ruimte waar inkomende en uitgaande post wordt verwerkt. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort klasse 2  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 45 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 33 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 35 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

min luchtverversing ≥ 10 m3/h/m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: regelbaarheid 
stookseizoen 

regelbaar fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min.  c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 



 

Pagina 66 van 141 

Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

gelijkmatigheidsindex 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

1 : 10 : 30 fase I & II 

  

4.1.1.14 rookruimte 

Algemeen  

naam rookruimte 

definitie Afgesloten Ruimte ten behoeve van rokers. In de ruimte dient extra aandacht te worden besteed aan de 
afzuiging.  

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort klasse 2  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 45 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 33 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 35 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit rookruimte min luchtverversing ≥ 60 m3/h per rookplek fase I & II 

mc luchtkwaliteit rookruimte onderdruk t.o.v. omliggende 
ruimten 

≥ 2 Pa fase I & II 

mc luchtkwaliteit rookruimte recirculatie niet toegestaan fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / temperatuur: min 19'C - max: 26'C, bij fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

bijeenkomstruimte klasse 2 oppervlaktetemperatuur vloer vloerverwarming 29'C 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: regelbaarheid 
stookseizoen 

regelbaar fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.1.15 rustruimte / kolfruimte 

Algemeen  

naam rustruimte / kolfruimte 

definitie Ruimte ten behoeve voor medewerkers diezich terug kunnen trekken op medische gronden. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort klasse 2  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 45 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 33 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 35 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte min luchtverversing ≥ 10 m3/h/m2 fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

klasse 2 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: regelbaarheid 
stookseizoen 

regelbaar fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

1 : 10 : 30 fase I & II 

  

4.1.1.16 spreekkamer 

Algemeen  

naam spreekkamer 

definitie Spreekkamer ten behoeve van gesprekken tussen collega's onderling of medewerkers en bezoekers. 

type  

toegankelijkheid  
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Algemeen  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

min luchtverversing ≥ 10 m3/h/m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 45 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 33 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 35 dB fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: regelbaarheid 
stookseizoen 

regelbaar fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

visueel comfort kantoor max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

1 : 10 : 30 fase I & II 

  

4.1.1.17 stilteruimte / concentratie werkplek 

Algemeen  

naam stilteruimte / concentratie werkplek 

definitie Afgesloten werkplek voor tijdelijk gebruik door 1 persoon (max. 2 uur conform Arbowet). 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort klasse 2  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 45 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 33 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 35 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

min luchtverversing ≥ 10 m3/h/m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: regelbaarheid 
stookseizoen 

regelbaar fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

visueel comfort kantoor kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

1 : 10 : 30 fase I & II 

  

4.1.1.18 systeembeheerderruimte 

Algemeen  

naam systeembeheerderruimte 

definitie Ruimte ten behoeve voor medewerkers belast met beheren van de centrale verwerkingsapparatuur van 
diverse netwerken, de opslag van informatie (beveiligd) en ruimte voor reparatie en proefopstellingen.  

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

min luchtverversing ≥ 10 m3/h/m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 

fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

werkvloer) 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: regelbaarheid 
stookseizoen 

regelbaar fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

1 : 10 : 30 fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 45 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 33 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 35 dB fase I & II 

  

4.1.1.19 vergaderruimte 

Algemeen  

naam vergaderruimte 

definitie Een afgesloten Ruimte voor overleg met meerdere personen. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort klasse 1  a. min. lucht- ≥ 45 fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

akoestisch comfort klasse 1  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 33 fase I & II 

akoestisch comfort klasse 1  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 30 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

min luchtverversing ≥ 10 m3/h/m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: regelbaarheid 
stookseizoen 

regelbaar fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 
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4.1.2 02 andere ruimten 

Algemeen  

naam 02 andere ruimten 

definitie  

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  

4.1.2.1 apparatuur / specifiek 

Algemeen  

naam apparatuur / specifiek 

definitie  

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort klasse 2  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 45 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

≥ 33 dB fase I & II 

akoestisch comfort klasse 2  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 35 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

min luchtverversing ≥ 10 m3/h/m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 2 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: regelbaarheid 
stookseizoen 

regelbaar fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: min. kleurweergave 
index 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort kantoor kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kantoor max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

1 : 10 : 30 fase I & II 

  

4.1.2.2 archief 

Algemeen  

naam archief 

definitie Ruimte ingericht met stellingen en kasten voor opbergen van dossiers en dergelijke. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

min luchtverversing cf. Regelgeving fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

installatie-geluiddrukniveau (LI,A) ≤ 40 dB fase I & II 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

lucht-geluiddrukniveauverschil 
naar verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 39 dB fase I & II 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

lucht-geluiddrukniveauverschil 
naar verkeersruimte (DnT,A) 

≥ 27 dB fase I & II 

thermisch comfort opslag  temperatuur (operatief) extreem 
°C 

16-30 fase I & II 



 

Pagina 76 van 141 

Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

n.v.t. fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.2.3 bergruimte 

Algemeen  

naam bergruimte 

definitie In deze ruimte zullen stellingen en legplanken worden geplaatst voor het opbergen van diverse goederen.  

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

installatie-geluiddrukniveau (LI,A) ≤ 40 dB fase I & II 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

lucht-geluiddrukniveauverschil 
naar verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 39 dB fase I & II 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

lucht-geluiddrukniveauverschil 
naar verkeersruimte (DnT,A) 

≥ 27 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

min luchtverversing cf. Regelgeving fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

thermisch comfort opslag  temperatuur (operatief) extreem 
°C 

16-30 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

n.v.t. fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.2.4 douche 
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Algemeen  

naam douche 

definitie Ruimte bestaat uit doucheruimte en voorruimte om om te kleden. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort sanitair  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

n.v.t. fase I & II 

akoestisch comfort sanitair  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

n.v.t. fase I & II 

akoestisch comfort sanitair  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 45 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

min luchtverversing cf. Regelgeving fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

luchtsnelheid: winter ≤ 0,15 m/s (max operatieve 
temperatuur 24 'C) 

fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

luchtsnelheid: zomer ≤ 0,25 m/s (max operatieve 
temperatuur 26 'C) 

fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

temperatuur: max. ≤ 27 'C fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

temperatuur: min. ≥ 20 'C fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel. 

fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

n.v.t. fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.2.5 expeditie 

Algemeen  

naam expeditie 
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Algemeen  

definitie Ruimte om in- en uitgaand goederen te ontvangen / verzenden eventueel voorzien van een 
intercomverbinding naar de portiersloge / meldkamer. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

min luchtverversing cf. Regelgeving fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

thermisch comfort opslag  temperatuur (operatief) extreem 
°C 

16-30 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

n.v.t. fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.2.6 fietsenstalling 

Algemeen  

naam fietsenstalling 

definitie Inpandige Ruimte voor het plaatsen van fietsen voor het personeel. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

installatie-geluiddrukniveau (LI,A) ≤ 40 dB fase I & II 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

lucht-geluiddrukniveauverschil 
naar verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 39 dB fase I & II 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

lucht-geluiddrukniveauverschil 
naar verkeersruimte (DnT,A) 

≥ 27 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

min luchtverversing cf. Regelgeving fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

thermisch comfort opslag  temperatuur (operatief) extreem 
°C 

16-30 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

n.v.t. fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.2.7 garderobe 

Algemeen  

naam garderobe 

definitie Gesloten of half open ruimte voor opslag van kleding. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

thermisch comfort opslag  temperatuur (operatief) extreem 
°C 

16-30 fase I & II 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

installatie-geluiddrukniveau (LI,A) ≤ 40 dB fase I & II 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

lucht-geluiddrukniveauverschil 
naar verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 39 dB fase I & II 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

lucht-geluiddrukniveauverschil 
naar verkeersruimte (DnT,A) 

≥ 27 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

min luchtverversing cf. Regelgeving fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

n.v.t. fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 



 

Pagina 80 van 141 

  

4.1.2.8 inpandige parkeergarage 

Algemeen  

naam inpandige parkeergarage 

definitie Inpandige parkeeruimte t.b.v. personeauto's van personeel. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort 
verkeersruimten  

a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

n.v.t. fase I & II 

akoestisch comfort 
verkeersruimten  

b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

n.v.t. fase I & II 

akoestisch comfort 
verkeersruimten  

e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 40 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

min luchtverversing cf. Regelgeving fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

n.v.t. fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.2.9 installatieruimte / technische ruimte / specifiek techniek 

Algemeen  

naam installatieruimte / technische ruimte / specifiek techniek 

definitie Ruimte voor onderbrenging van technische installaties op het gebied van gebouwgebonden installaties en 
gebruikers installaties zoals( data, ICT voorzieningen en apparatuur ten behoeve van de beveiliging). 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  

4.1.2.10 keuken / keukenuitgifte 
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Algemeen  

naam keuken / keukenuitgifte 

definitie Ruimte voor het bereiden en uitserveren van koude en warme maaltijden of consumptieproducten. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort restauratieve 
voorzieningen 

a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 43 dB fase I & II 

akoestisch comfort restauratieve 
voorzieningen 

b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

nvt fase I & II 

akoestisch comfort restauratieve 
voorzieningen 

e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 40 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 1 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 1 

min luchtverversing ≥ 20 m3/h/m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 1 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

behaaglijkheid ATG: acceptatie 80% fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

relatieve vochtigheid min 30% of de absolute 
vochtigheid van de buitenlucht - 
max 70%  

 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur horizontaal ≤ 10 'C (ten opzichte van een 
klein verticaal vlak, 0,6 m boven 
de vloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

stralingstemperatuur verticaal ≤ 5 'C (ten opzichte van een klein 
horizontaal vlak 0,6 m boven de 
werkvloer) 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuur: regelbaarheid 
stookseizoen 

regelbaar fase I & II 

mc thermisch comfort kantoor- / 
bijeenkomstruimte klasse 2 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m. (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel) 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: directe omgeving 
taakgebied 

cf. NEN-EN12464-1, de gehele 
ruimte buiten het taakgebied, 
exclusief randzone van 0,5m 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

30 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort kunstlicht: min. kleurweergave c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

bijeenkomstruimte index 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: taakgebied cf. NEN-EN12464-1, waarbij 
taakgebieden in de gehele ruimte 
mogelijk moeten zijn 

fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort 
bijeenkomstruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.2.11 kleedruimte 

Algemeen  

naam kleedruimte 

definitie Omkleedruimte t.b.v. personeel om uniform of dienstkleding aan te trekken. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort sanitair  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

n.v.t. fase I & II 

akoestisch comfort sanitair  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

n.v.t. fase I & II 

akoestisch comfort sanitair  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 45 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

min luchtverversing cf. Regelgeving fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

luchtsnelheid: winter ≤ 0,15 m/s (max operatieve 
temperatuur 24 'C) 

fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

luchtsnelheid: zomer ≤ 0,25 m/s (max operatieve 
temperatuur 26 'C) 

fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

temperatuur: max. ≤ 27 'C fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

temperatuur: min. ≥ 20 'C fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel. 

fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

n.v.t. fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.2.12 mer / ser 

Algemeen  

naam mer / ser 

definitie Ruimte voor onderbrenging van data, ICT voorzieningen en apparatuur ten behoeve van de beveiliging van 
het Object. 

type vitaal 

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

installatie-geluiddrukniveau (LI,A) ≤ 40 dB fase I & II 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

lucht-geluiddrukniveauverschil 
naar verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 39 dB fase I & II 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

lucht-geluiddrukniveauverschil 
naar verkeersruimte (DnT,A) 

≥ 27 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

min luchtverversing cf. Regelgeving fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

thermisch comfort opslag  temperatuur (operatief) extreem 
°C 

16-30 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

n.v.t. fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.2.13 monsteropslag / inbeslag genomen goederen 
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Algemeen  

naam monsteropslag / inbeslag genomen goederen 

definitie Ruimte voor opslag van inbeslag genomen goederen of monsters van producten. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

installatie-geluiddrukniveau (LI,A) ≤ 40 dB fase I & II 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

lucht-geluiddrukniveauverschil 
naar verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 39 dB fase I & II 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

lucht-geluiddrukniveauverschil 
naar verkeersruimte (DnT,A) 

≥ 27 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

min luchtverversing cf. Regelgeving fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

thermisch comfort opslag  temperatuur (operatief) extreem 
°C 

16-30 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

n.v.t. fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.2.14 pabx ruimte 

Algemeen  

naam pabx ruimte 

definitie Ruimte voor opstelling van telefooncentrale en randapparatuur. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

installatie-geluiddrukniveau (LI,A) ≤ 40 dB fase I & II 

mc akoestisch comfort overige lucht-geluiddrukniveauverschil ≥ 39 dB fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

ruimte naar verblijfsruimten (DnT,A) 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

lucht-geluiddrukniveauverschil 
naar verkeersruimte (DnT,A) 

≥ 27 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

min luchtverversing cf. Regelgeving fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

thermisch comfort opslag  temperatuur (operatief) extreem 
°C 

16-30 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

n.v.t. fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.2.15 pantry / koffiehoek 

Algemeen  

naam pantry / koffiehoek 

definitie Afgesloten, open of half open Ruimte waar gebruikers terecht kunnen voor versnaperingen (warme / koude 
dranken en eventueel snacks). 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  

4.1.2.16 sanitair 

Algemeen  

naam sanitair 

definitie De totale ruimte bestaat uit één of meerdere toiletten, urinoirs met een voorruimte. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort sanitair  a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

n.v.t. fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort sanitair  b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

n.v.t. fase I & II 

akoestisch comfort sanitair  e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 45 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

min luchtverversing cf. Regelgeving fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

luchtsnelheid: winter ≤ 0,15 m/s (max operatieve 
temperatuur 24 'C) 

fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

luchtsnelheid: zomer ≤ 0,25 m/s (max operatieve 
temperatuur 26 'C) 

fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

temperatuur: max. ≤ 27 'C fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

temperatuur: min. ≥ 20 'C fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel. 

fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

n.v.t. fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.2.17 schoonmaakruimte 

Algemeen  

naam schoonmaakruimte 

definitie Ruimte voor het opbergen van reinigingsmiddelen.  

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

installatie-geluiddrukniveau (LI,A) ≤ 40 dB fase I & II 

mc akoestisch comfort overige lucht-geluiddrukniveauverschil ≥ 39 dB fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

ruimte naar verblijfsruimten (DnT,A) 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

lucht-geluiddrukniveauverschil 
naar verkeersruimte (DnT,A) 

≥ 27 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

min luchtverversing cf. Regelgeving fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

thermisch comfort opslag  temperatuur (operatief) extreem 
°C 

16-30 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

n.v.t. fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.2.18 spoelkeuken 

Algemeen  

naam spoelkeuken 

definitie Separate Ruimte behorende bij keuken voor het schoonmaken van keukenbenodigheden. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort restauratieve 
voorzieningen 

a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 43 dB fase I & II 

akoestisch comfort restauratieve 
voorzieningen 

b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

nvt fase I & II 

akoestisch comfort restauratieve 
voorzieningen 

e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 40 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 3 

max concentratie: kooldioxide 
(CO2) in ademzone 

≤ 650 + de 
buitenluchtconcentratie 

fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 3 

min luchtverversing ≥ 5 m3/h/m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verblijfsruimte 
klasse 3 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

luchtsnelheid: winter ≤ 0,15 m/s (max operatieve 
temperatuur 24 'C) 

fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

luchtsnelheid: zomer ≤ 0,25 m/s (max operatieve 
temperatuur 26 'C) 

fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

temperatuur: max. ≤ 27 'C fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

temperatuur: min. ≥ 20 'C fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

temperatuur: 
oppervlaktetemperatuur vloer 

min 19'C - max: 26'C, bij 
vloerverwarming 29'C 

fase I & II 

mc thermisch comfort sanitaire 
ruimte 

temperatuurgradiënt ≤ 3 'C/m (van 0,10 m tot 1,50 m 
boven het vloeroppervlak, 0,30 m 
vanaf de binnenwanden en 0,50 m 
vanaf de gevel. 

fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

n.v.t. fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.2.19 wapenkamer 

Algemeen  

naam wapenkamer 

definitie Ruimte voor het ontladen en opbergen van het dienstwapen in lockers. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

thermisch comfort opslag  temperatuur (operatief) extreem 
°C 

16-30 fase I & II 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

installatie-geluiddrukniveau (LI,A) ≤ 40 dB fase I & II 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

lucht-geluiddrukniveauverschil 
naar verblijfsruimten (DnT,A) 

≥ 39 dB fase I & II 

mc akoestisch comfort overige 
ruimte 

lucht-geluiddrukniveauverschil 
naar verkeersruimte (DnT,A) 

≥ 27 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

min luchtverversing cf. Regelgeving fase I & II 

mc luchtkwaliteit overige 
(verblijfs) ruimte 

recirculatie niet toegestaan tijdens 
bedrijfsuren 

fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

n.v.t. fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.3 03 verkeersruimte 

Algemeen  

naam 03 verkeersruimte 

definitie  

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  

4.1.3.1 entree 

Algemeen  

naam entree 

definitie Dit is de centrale entree van het Object. Communicatie met de portier is mogelijk via een spreek-
/luisterverbinding en een schuifloket. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  

4.1.3.2 horizontaalverkeer 

Algemeen  

naam horizontaalverkeer 

definitie Verkeersgebieden op de bouwlagen van het Object. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  
Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

akoestisch comfort 
verkeersruimten  

a. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 

n.v.t. fase I & II 
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Comfort Fase I & II  

naam kenmerk waarde fase 

verblijfsruimten (DnT,A) 

akoestisch comfort 
verkeersruimten  

b. min. lucht-
geluiddrukniveauverschil naar 
verkeersruimten (DnT,A) 

n.v.t. fase I & II 

akoestisch comfort 
verkeersruimten  

e. max. achtergrondgeluidniveau 
t.g.v. installaties (Laeq) 

≤ 40 dB fase I & II 

mc luchtkwaliteit verkeerruimte min luchtverversing 1,5 m3/h per m2 fase I & II 

mc luchtkwaliteit verkeerruimte recirculatie niet toegestaan fase I & II 

thermisch comfort 
verkeersruimten 

temperatuur (operatief) comfort 
°C 

18-24 fase I & II 

thermisch comfort 
verkeersruimten 

temperatuur (operatief) extreem 
°C 

16-30 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: gemiddelde (praktijk) 
verlichtingssterkte 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. afschermhoek met 
horizontaal 

n.v.t. fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: min. 
gelijkmatigheidsindex 

 c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

kunstlicht: UGR-waarde 
onbehaaglijke verblinding 

c.f. NEN-EN 12464-1 fase I & II 

visueel comfort verkeers- en 
overige ruimte 

max. luminantieverhouding 
taakgebied - directe omgeving - 
omgeving 

n.v.t. fase I & II 

  

4.1.3.3 liftruimte brandweerlift 

Algemeen  

naam liftruimte brandweerlift 

definitie Specifiek mechanisch transport ook werkend bij calamiteiten zoals brand. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  

4.1.3.4 liftruimte goederenlift 

Algemeen  

naam liftruimte goederenlift 

definitie Mechanisch transport voor verplaatsen van goederen. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  

4.1.3.5 liftruimte standaard 
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Algemeen  

naam liftruimte standaard 

definitie Mechanisch transport voor personeel. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  

4.1.3.6 trap / vide / schalmgaten 

Algemeen  

naam trap / vide / schalmgaten 

definitie Verticale verkeersgebieden door het Object. 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  

4.2 terrein 

Algemeen  

naam terrein 

4.2.1 01 terreinverharding 

Algemeen  

naam 01 terreinverharding 

definitie  

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  

  

4.2.1.1 verharding parkeren 

Algemeen  

naam verharding parkeren 

definitie Opstelruimte voor personen- en vrachtauto's 

type  

toegankelijkheid  

bedrijfstijd week / weekeind  
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5.1 bouwkundige scheidingsfuncties 

Algemeen  

naam bouwkundige scheidingsfuncties 

5.1.1 brand- / rookscheidingen 

Algemeen  

naam brand- / rookscheidingen 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

regelgeving geen serieuze en ernstige gebreken 

conditie max. 2 cf NEN 6059-2 

  

5.2 elementen 

Algemeen  

naam elementen 

5.2.1 31 buitenwandopeningen  

Algemeen  

naam 31 buitenwandopeningen  

omschrijving  

id  

type  

datum vervanging  

  

5.2.1.1 remisedeuren/speedgate/speeddoor 

Algemeen  

naam remisedeuren/speedgate/speeddoor 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  

5.2.2 50 mechanische installaties 



 

Pagina 95 van 141 

Algemeen  

naam 50 mechanische installaties 

omschrijving  

id  

type  

datum vervanging  

  

5.2.2.1 55 koudeopwekking 

Algemeen  

naam 55 koudeopwekking 

omschrijving het betreft de centrale opwekking inclusief de distributie en afgifte 

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase II 

naam waarde 

capaciteit voldoende voor het realiseren van de gevraagde prestaties op 
ruimteniveau 

  

5.2.2.2 56 warmteopwekking 

Algemeen  

naam 56 warmteopwekking 

omschrijving het betreft de centrale opwekking inclusief de distributie en afgifte 

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase II 

naam waarde 

capaciteit voldoende voor het realiseren van de gevraagde prestaties op 
ruimteniveau 

  

5.2.3 60 elektrische installaties 

Algemeen  

naam 60 elektrische installaties 

omschrijving  

id  

type  
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Algemeen  

datum vervanging  

  

5.2.3.1 61 centrale elektrotechnische voorzieningen 

Algemeen  

naam 61 centrale elektrotechnische voorzieningen 

omschrijving  

id  

type  

datum vervanging  

  

5.2.3.1.1 aarding 

Algemeen  

naam aarding 

omschrijving Verzameling van centrale elektrotechnische voorzieningen voor veiligheidsaarding, medische aarding en 
speciale aarding  

 

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  

5.2.3.1.2 bliksemafleiderinstallatie 

Algemeen  

naam bliksemafleiderinstallatie 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

beschikbaarheid alle beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

klasse volgens NEN 1014 min LP3 

regelgeving alle installaties die gerelateerd zijn aan brandveiligheid dienen minimaal 
te voldoen aan Bouwbesluit 2003 - nieuwbouwniveau 

  

5.2.3.1.3 energievoorziening algemeen 

Algemeen  
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Algemeen  

naam energievoorziening algemeen 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

verantwoordelijkheid Opdrachtnemer is verantwoordelijk vanaf gebruikerszijde inkooppunt 

regelgeving cf NEN 1010 en aansluitvoorwaarden energiebedrijf 

  

5.2.3.1.4 energievoorziening, noodstroom 

Algemeen  

naam energievoorziening, noodstroom 

omschrijving Noodstroomvoorziening die bij storing in (een gedeelte van) de energievoorziening automatisch noodstroom 
levert voor de nader aangegeven installaties. 

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  

5.2.3.1.4.1 energievoorziening, noodstroom, ononderbroken 

Algemeen  

naam energievoorziening, noodstroom, ononderbroken 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

max. duur van de uitschakeling bij een storing in de levering van 
elektrische energie 

0 seconden 

autonomietijd minimaal gelijk aan de tijd die wettelijk of op basis van de gevraagde 
diensten vereist is  
voor het in bedrijf houden van de aangesloten installaties 

beschikbaarheid bij onderhoud gelijkwaardig aan situatie tijdens normaal bedrijf 

beschikbaarheid tijdens beproeven noodstroomvoorziening gelijkwaardig aan situatie tijdens normaal bedrijf 

aansluitingen alle elementen welke in de huidige situatie op de ononderbroken 
noodstroom zijn aangesloten 

beschikbaarheid tijdens omschakelen van noodstroombedrijf naar 
normaal bedrijf 

100% 
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5.2.3.1.4.2 energievoorziening, noodstroom, overig 

Algemeen  

naam energievoorziening, noodstroom, overig 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

aansluitingen alle elementen welke in de huidige situatie op de ononderbroken 
noodstroom zijn aangesloten 

max. duur van de uitschakeling bij een storing in de levering van 
elektrische energie 

15 seconden 

autonomietijd minimaal gelijk aan de tijd die wettelijk of op basis van de gevraagde 
diensten vereist is  
voor het in bedrijf houden van de aangesloten installaties 

beschikbaarheid bij onderhoud gelijkwaardig aan situatie tijdens normaal bedrijf 

beschikbaarheid tijdens beproeven noodstroomvoorziening gelijkwaardig aan situatie tijdens normaal bedrijf 

beschikbaarheid tijdens omschakelen van noodstroombedrijf naar 
normaal bedrijf 

100% 

  

5.2.3.1.5 overspanningsbeveiliging 

Algemeen  

naam overspanningsbeveiliging 

omschrijving De overspanningsbeveiliginingen beschermen diverse elektrotechnische componenten tegen overspanningen 
als gevolg van blikseminslagen op of in de omgeving van het object en tegen overspanningen in de 
energievoorzieningen. 

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

toepassing op installaties alle in het object toegepaste installaties, welke volgens de tekeningen 
voorzien zijn van een overspanningsbeveiliging, mogen geen schade 
ondervinden als gevolg van overspanningen 

  

5.2.3.2 63 verlichtingsinstallatie en contactdozen 

Algemeen  

naam 63 verlichtingsinstallatie en contactdozen 

omschrijving  

id  
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Algemeen  

type  

datum vervanging  

  

5.2.3.2.1 contactdoos 

Algemeen  

naam contactdoos 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  

5.2.3.2.1.1 contactdoos tbv kasten actieve apparatuur data en telefonie vitaal 

Algemeen  

naam contactdoos tbv kasten actieve apparatuur data en telefonie vitaal 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

uitvoering contactdozen, aangesloten op de energievoorziening noodstroom 
zonder onderbreking, respectievelijk met een korte onderbreking , 
moeten visueel afwijken van de overige contactdozen, e.e.a. in overleg 
met de Opdrachtgever 

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 0 seconden 

autonomietijd minimaal gelijk aan de tijd die op basis van de gevraagde diensten 
vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten installaties.  

  

5.2.3.2.2 verlichting binnen / buiten 

Algemeen  

naam verlichting binnen / buiten 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  

5.2.3.2.2.1 verlichting binnen / buiten vitaal 
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Algemeen  

naam verlichting binnen / buiten vitaal 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  

5.2.3.2.2.1.1 binnenverlichting algemeen, noodstroom 

Algemeen  

naam binnenverlichting algemeen, noodstroom 

omschrijving bij een storing in de levering van elektrische energie mag de verlichting in de diverse ruimten slechts 
kortstondig uitgeschakeld zijn  
  

 

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

max. duur van de uitschakeling bij een storing in de levering van 
elektrische energie 

15 seconden 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die wettelijk of op basis van de gevraagde 
diensten vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten 
installaties.  

autonomietijd Indien in een gedeelte van het object de verlichting en/of de 
vluchtweg-/noodverlichting aangesloten is op een 
noodstroomvoorziening met een autonomietijd van bijvoorbeeld 
minimaal 8 uren, dan moeten alle vluchtwegen in de overige delen van 
het object eveneens voorzien zijn van vluchtweg-/noodverlichting met 
een autonomietijd van minimaal 8 uren. 

  
Kenmerken Fase II 

naam waarde 

verlichtingssterkte: vertikaal ter plaatse van door camera's bewaakte lokaties: voldoende voor 
herkenbaarheid van personen op monitor 

rendement minimaal 50 lumen/Watt 

  

5.2.3.2.2.1.2 buitenverlichting, aanvullend in geval van calamiteiten 

Algemeen  

naam buitenverlichting, aanvullend in geval van calamiteiten 

omschrijving  

id  

type vitaal 
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Algemeen  

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

schakelfunctie centraal schakelbaar 

max. duur van de uitschakeling bij een storing in de levering van 
elektrische energie 

10 seconden 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die wettelijk of op basis van de gevraagde 
diensten vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten 
installaties. 

autonomietijd Indien in een gedeelte van het object de verlichting en/of de 
vluchtweg-/noodverlichting aangesloten is op een 
noodstroomvoorziening met een autonomietijd van bijvoorbeeld 
minimaal 8 uren, dan moeten alle vluchtwegen in de overige delen van 
het object eveneens voorzien zijn van vluchtweg-/noodverlichting met 
een autonomietijd van minimaal 8 uren. 

  
Kenmerken Fase II 

naam waarde 

verlichtingssterkte: toepassingsgebied terrein op maaiveldniveau en gevels 

rendement minimaal 50 lumen /Watt 

luminantie armaturen in richting camera's geen storende luminaties 

verlichtingssterkte: horizontaal en vertikaal voldoende voor een goed beeld via de camerasystemen met een 
minimum van gemiddeld 20 lux 

kleurweergave index minimaal 25 

  

5.2.3.2.2.1.3 noodverlichting, aanvullend op wettelijke eisen 

Algemeen  

naam noodverlichting, aanvullend op wettelijke eisen 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 15 seconden 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die wettelijk of op basis van de gevraagde 
diensten vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten 
installaties. 

autonomietijd Indien in een gedeelte van het object de verlichting en/of de 
vluchtweg-/noodverlichting aangesloten is op een 
noodstroomvoorziening met een autonomietijd van bijvoorbeeld 
minimaal 8 uren, dan moeten alle vluchtwegen in de overige delen van 
het object eveneens voorzien zijn van vluchtweg-/noodverlichting met 
een autonomietijd van minimaal 8 uren. 
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Kenmerken Fase II 

naam waarde 

luminantie armaturen in richting camera's geen storende luminanties 

  

5.2.3.2.2.2 verlichting: voorzieningen 

Algemeen  

naam verlichting: voorzieningen 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  

5.2.3.2.2.2.1 armatuur buitenverlichting vitaal 

Algemeen  

naam armatuur buitenverlichting vitaal 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase II 

naam waarde 

bereikbaarheid elektrische aansluiting alleen bereikbaar met speciaal gereedschap 

uitvoering molestbestendige materialen en bevestiging 

bereikbaarheid door personen niet beklimbaar 

  

5.2.3.3 65 beveiligingsinstallaties 

Algemeen  

naam 65 beveiligingsinstallaties 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  

5.2.3.3.1 beveiligingsinstallaties algemeen 

Algemeen  

naam beveiligingsinstallaties algemeen 

omschrijving  
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Algemeen  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

regelgeving alle installaties die gerelateerd zijn aan brandveiligheid dienen minimaal 
te voldoen aan Bouwbesluit 2003 - nieuwbouwniveau 

beschikbaarheid de beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

  

5.2.3.3.2 communicatiesystemen 

Algemeen  

naam communicatiesystemen 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  

5.2.3.3.2.1 noodoproepinstallatie statisch 

Algemeen  

naam noodoproepinstallatie statisch 

omschrijving De statische noodoproepinstallatie voorziet in de mogelijkheid voor personen alarm te slaan bij calamiteiten. 

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

beschikbaarheid de beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 10 seconden 

  

5.2.3.3.2.2 ontruimingsalarminstallatie 

Algemeen  

naam ontruimingsalarminstallatie 

omschrijving Een adequaat geluidsysteem dat (dmv alarmsignalen, sirene en/of gesproken tekst), in noodsituaties, een 
geleide en gecontroleerde evacuatie van het object of een deel van het object verzekert. 

id  

type vitaal 

datum vervanging  
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Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

geluidkwaliteit onder alle omstandigheden goed 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die wettelijk of op basis van de gevraagde 
diensten vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten 
installaties.  

beschikbaarheid de beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 10 seconden 

  
Kenmerken Fase II 

naam waarde 

regelgeving alle installaties die gerelateerd zijn aan brandveiligheid dienen minimaal 
te voldoen aan Bouwbesluit 2003 - nieuwbouwniveau 

  

5.2.3.3.2.3 toegangscontrole-/registratiesysteem 

Algemeen  

naam toegangscontrole-/registratiesysteem 

omschrijving Het toegangscontrolesysteem dient voor de registratie en autorisatie van personeel en bezoek. Door het 
registreren in het systeem van iedereen die het object betreedt of verlaat is te allen tijde bekend wie zich in 
het object bevindt. Daarnaast wordt het systeem gebruikt voor de autorisatie, en daarmee het zelfstandig 
ontgrendelen/openen, van diverse deuren. 

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die wettelijk of op basis van de gevraagde 
diensten vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten 
installaties.  

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 0 seconden 

functionaliteit het toegangscontrolesysteem incl. alle randapparatuur, moet zodanig 
samenwerken dat toegang tot gebieden / ruimten door geautoriseerd 
personeel, middels een kaartssysteem, ongehinderd mogelijk is 

  

5.2.3.3.3 detectiesystemen 

Algemeen  

naam detectiesystemen 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 
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naam waarde 

functionaliteit de samenwerking tussen de (decentrale) detectieapparatuur, de 
centrale bediening en de alarmeringsapparatuur moet zodanig zijn dat 
de te detecteren situatie en/of het te detecteren onderdeel/voorwerp 
en de (centrale) sturing, weergave en alarmering een werkbare en 
veilige situatie verzekeren 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die wettelijk of op basis van de gevraagde 
diensten vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten 
installaties.  

beschikbaarheid de beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 0 seconden 

  

5.2.3.3.3.1 brandmeldinstallatie 

Algemeen  

naam brandmeldinstallatie 

omschrijving De brand-/rookmeldinstallatie heeft tot doel, rook en/of temperatuurstijging zo vroeg mogelijk te detecteren 
en alarmeren. 

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

functionaliteit de samenwerking tussen de (decentrale) detectieapparatuur, de 
centrale bediening en de alarmeringsapparatuur moet zodanig zijn dat 
de te detecteren situatie en/of het te detecteren onderdeel/voorwerp 
en de (centrale) sturing, weergave en alarmering een werkbare en 
veilige situatie verzekeren 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die wettelijk of op basis van de gevraagde 
diensten vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten 
installaties.  

certificering de brandmeldinstallatie dient gedurende de looptijd van het contract 
gecertificeerd te blijven 

beschikbaarheid de beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 0 seconden 

  

5.2.3.3.3.2 inbraakdetectie 

Algemeen  

naam inbraakdetectie 

omschrijving Installatie tbv detecteren van ongeautoriseerd betreden van het object cq ruimten binnen het object en 
sturing en bediening van de alarmopvolging. 

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 
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Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 0 seconden 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die wettelijk of op basis van de gevraagde 
diensten vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten 
installaties.  

beschikbaarheid de beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

werking de installatie moet continue operationeel zijn 

functionaliteit de samenwerking tussen de (decentrale) detectieapparatuur, de 
centrale bediening en de alarmeringsapparatuur moet zodanig zijn dat 
de te detecteren situatie en/of het te detecteren onderdeel/voorwerp 
en de (centrale) sturing, weergave en alarmering een werkbare en 
veilige situatie verzekeren 

  

5.2.3.3.3.3 slot-/standsignalering 

Algemeen  

naam slot-/standsignalering 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

functionaliteit de samenwerking tussen de (decentrale) detectieapparatuur, de 
centrale bediening en de alarmeringsapparatuur moet zodanig zijn dat 
de te detecteren situatie en/of het te detecteren onderdeel/voorwerp 
en de (centrale) sturing, weergave en alarmering een werkbare en 
veilige situatie verzekeren 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die wettelijk of op basis van de gevraagde 
diensten vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten 
installaties.  

beschikbaarheid de beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 0 seconden 

  

5.2.3.3.4 observatiesysteem (cctv) 

Algemeen  

naam observatiesysteem (cctv) 

omschrijving Met het observatiesysteem worden risicoplaatsen binnen en buiten het object in beeld gebracht op de 
bedienplaatsen en vastgelegd. Camerabeelden kunnen zomogelijk dienen ter ondersteuning van het 
personele toezicht ter plaatse. 

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 
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naam waarde 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die op basis van de gevraagde diensten 
vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten installaties.  

beschikbaarheid alle beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

functionaliteit de samenwerking tussen verlichting, camera's (inclusief bevestiging en 
eventuele masten), weergave- bedien- en opname apparatuur moet 
dusdanig zijn dat de beeld- en opnamekwaliteit van de te observeren 
omgeving helder, scherp, duidelijk en stabiel zijn, zodat geen hinderlijk 
bewegende beelden op de monitoren ontstaan, persoonsherkenning 
mogelijk is en teksten goed leesbaar zijn, zowel voor binnen als 
buitensituaties 

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 0 seconden 

  

5.2.3.3.4.1 camera's 

Algemeen  

naam camera's 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die op basis van de gevraagde diensten 
vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten installaties.  

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 0 seconden 

beschikbaarheid alle beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

  
Kenmerken Fase II 

naam waarde 

beeldinformatie persoonsherkenning dient mogelijk te zijn onder alle omstandigheden 

functionaliteit de samenwerking tussen verlichting, camera's (inclusief bevestiging en 
eventuele masten), weergave- bedien- en opname apparatuur moet 
dusdanig zijn dat de beeld- en opnamekwaliteit van de te observeren 
omgeving helder, scherp, duidelijk en stabiel zijn, zodat geen hinderlijk 
bewegende beelden op de monitoren ontstaan, persoonsherkenning 
mogelijk is en teksten goed leesbaar zijn, zowel voor binnen als 
buitensituaties 

  

5.2.3.3.4.2 centrale opnameapparatuur 

Algemeen  

naam centrale opnameapparatuur 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  
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Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die op basis van de gevraagde diensten 
vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten installaties.  

beschikbaarheid alle beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 0 seconden 

  
Kenmerken Fase II 

naam waarde 

functionaliteit de samenwerking tussen verlichting, camera's (inclusief bevestiging en 
eventuele masten), weergave- bedien- en opname apparatuur moet 
dusdanig zijn dat de beeld- en opnamekwaliteit van de te observeren 
omgeving helder, scherp, duidelijk en stabiel zijn, zodat geen hinderlijk 
bewegende beelden op de monitoren ontstaan, persoonsherkenning 
mogelijk is en teksten goed leesbaar zijn, zowel voor binnen als 
buitensituaties 

  

5.2.3.3.4.3 centrale videoapparatuur 

Algemeen  

naam centrale videoapparatuur 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die op basis van de gevraagde diensten 
vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten installaties.  

beschikbaarheid alle beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 0 seconden 

  
Kenmerken Fase II 

naam waarde 

functionaliteit de samenwerking tussen verlichting, camera's (inclusief bevestiging en 
eventuele masten), weergave- bedien- en opname apparatuur moet 
dusdanig zijn dat de beeld- en opnamekwaliteit van de te observeren 
omgeving helder, scherp, duidelijk en stabiel zijn, zodat geen hinderlijk 
bewegende beelden op de monitoren ontstaan, persoonsherkenning 
mogelijk is en teksten goed leesbaar zijn, zowel voor binnen als 
buitensituaties 

  

5.2.3.3.4.4 monitoren 

Algemeen  

naam monitoren 

omschrijving  
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Algemeen  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die op basis van de gevraagde diensten 
vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten installaties.  

beschikbaarheid alle beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 0 seconden 

  
Kenmerken Fase II 

naam waarde 

functionaliteit de samenwerking tussen verlichting, camera's (inclusief bevestiging en 
eventuele masten), weergave- bedien- en opname apparatuur moet 
dusdanig zijn dat de beeld- en opnamekwaliteit van de te observeren 
omgeving helder, scherp, duidelijk en stabiel zijn, zodat geen hinderlijk 
bewegende beelden op de monitoren ontstaan, persoonsherkenning 
mogelijk is en teksten goed leesbaar zijn, zowel voor binnen als 
buitensituaties 

  

5.2.3.4 67 (gebouw)beheersvoorzieningen (incl beveiliging) 

Algemeen  

naam 67 (gebouw)beheersvoorzieningen (incl beveiliging) 

omschrijving  

id  

type  

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

beschikbaarheid alle beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

  

5.2.3.4.1 beheerssysteem: systeemcomputer 

Algemeen  

naam beheerssysteem: systeemcomputer 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 
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naam waarde 

beschikbaarheid alle beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die op basis van de gevraagde diensten 
vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten installaties.  

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 10 seconden 

  

5.2.3.4.1.1 beheerssysteem: systeemcomputer 

Algemeen  

naam beheerssysteem: systeemcomputer 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

beschikbaarheid alle beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die op basis van de gevraagde diensten 
vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten installaties.  

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 10 seconden 

  

5.2.3.4.2 gekoppelde systemen 

Algemeen  

naam gekoppelde systemen 

omschrijving Systeem voor het centraal besturen en signaleren van elektrische installaties inclusief beveiliging. 

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

beschikbaarheid alle beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die op basis van de gevraagde diensten 
vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten installaties.  

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 10 seconden 

  

5.2.3.4.2.1 deurbedieningssysteem elektrische deuren 

Algemeen  

naam deurbedieningssysteem elektrische deuren 

omschrijving  

id  
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Algemeen  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

beschikbaarheid alle beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die op basis van de gevraagde diensten 
vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten installaties.  

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 10 seconden 

  

5.2.3.4.2.2 gebouwbeheerssysteem 

Algemeen  

naam gebouwbeheerssysteem 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

beschikbaarheid alle beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die op basis van de gevraagde diensten 
vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten installaties.  

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 10 seconden 

  

5.2.3.4.2.3 systeem voor alarmmeldingen 

Algemeen  

naam systeem voor alarmmeldingen 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

beschikbaarheid alle beveiligingsinstallaties dienen permanent beschikbaar te zijn 

autonomietijd energievoorziening minimaal gelijk aan de tijd die op basis van de gevraagde diensten 
vereist is voor het in bedrijf houden van de aangesloten installaties.  

max. onderbrekingstijd bij storing energievoorziening 10 seconden 
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5.2.4 66 transporttechnische installaties 

Algemeen  

naam 66 transporttechnische installaties 

omschrijving  

id  

type  

datum vervanging  

  

5.2.4.1 brandweerlift 

Algemeen  

naam brandweerlift 

omschrijving  

id  

type vitaal 

datum vervanging  

  
Kenmerken Fase I & II 

naam waarde 

Stopverschil kooi-vloer maximaal 5 mm 

onderhoud overeenkomstig voorschriften leverancier 

Beschikbaarheid lift De beschikbaarheid van een enkelvoudige lift dient minimaal 99,2% te 
bedragen.  
 
TOELICHTING:  
Beschikbaarheid = [(bedrijfsuren - buitendiensturen) / bedrijfsuren]. 
Bedrijfsuren zijn de uren waarin liftbedrijf wordt gevraagd, ingaande 
met het plaatsen van een schachtoproep en eindigend bij aflevering 
van het transport op de bestemming. Buitendiensturen zijn de uren 
welke de lift ten gevolge van storing, uitval of onderhoud buiten bedrijf 
is. Deze specificatie is niet van toepassing tijdens een revisie of 
vervanging van een lift.  

 

  
Kenmerken Fase II 

naam waarde 

Normering NEN-EN 81-1; NEN-EN 81-72 
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6.1 documenten Rgd 

Algemeen  

naam documenten Rgd 

6.1.1 (revisie) tekenwerk 

Algemeen  

naam (revisie) tekenwerk 

bestand  

  

6.1.1.1 (revisie) tekenwerk 

Algemeen  

naam (revisie) tekenwerk 

bestand 110101_Rgd-NvTRTW_v311.pdf 

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

2.10.1 gegevensbeheer  

  

6.1.1.2 blanco tekeningenlijst 

Algemeen  

naam blanco tekeningenlijst 

bestand Rgd_blanco_tekeninglijst_v02b.xls 

  

6.1.2 BOEI inspectiemethodiek 

Algemeen  

naam BOEI inspectiemethodiek 

bestand  

  

6.1.2.1 RGD Handboek deel 2a Bouwkunde 

Algemeen  

naam RGD Handboek deel 2a Bouwkunde 

bestand RGD_HandBoekBouwkunde.pdf 

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

2.01 handhaven conditieniveau Voorzieningen  

  
Wijzigingen: algemeen 
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naam omschrijving status 

W002 normen & documenten - documenten 
Opdrachtgever: diverse documenten 
toegevoegd 

Diverse documenten onder normen en 
documenten toegevoegd 

toegevoegd 

6.1.2.2 RGD Handboek deel 2b Elektrotechniek 

Algemeen  

naam RGD Handboek deel 2b Elektrotechniek 

bestand RO_VROM_A4_HandB-Elektro.pdf 

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

2.01 handhaven conditieniveau Voorzieningen  

  
Wijzigingen: algemeen 

naam omschrijving status 

W002 normen & documenten - documenten 
Opdrachtgever: diverse documenten 
toegevoegd 

Diverse documenten onder normen en 
documenten toegevoegd 

toegevoegd 

6.1.2.3 RGD Handboek deel 2c Werktuigbouw 

Algemeen  

naam RGD Handboek deel 2c Werktuigbouw 

bestand RO_VROM_A4_HandB-Werktuigbouw.pdf 

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

2.01 handhaven conditieniveau Voorzieningen  

  
Wijzigingen: algemeen 

naam omschrijving status 

W002 normen & documenten - documenten 
Opdrachtgever: diverse documenten 
toegevoegd 

Diverse documenten onder normen en 
documenten toegevoegd 

toegevoegd 

6.1.2.4 RGD Handboek deel 2d Transport 

Algemeen  

naam RGD Handboek deel 2d Transport 

bestand 20121002_RGD_HandBoekTransport.pdf 

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

2.01 handhaven conditieniveau Voorzieningen  

  
Wijzigingen: algemeen 

naam omschrijving status 
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Wijzigingen: algemeen 

naam omschrijving status 

W002 normen & documenten - documenten 
Opdrachtgever: diverse documenten 
toegevoegd 

Diverse documenten onder normen en 
documenten toegevoegd 

toegevoegd 

6.1.2.5 RGD Handboek deel 3 MUP 

Algemeen  

naam RGD Handboek deel 3 MUP 

bestand Rgdboei_handboek_deel3_MUP.pdf 

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

2.01 handhaven conditieniveau Voorzieningen  

  
Wijzigingen: algemeen 

naam omschrijving status 

W002 normen & documenten - documenten 
Opdrachtgever: diverse documenten 
toegevoegd 

Diverse documenten onder normen en 
documenten toegevoegd 

toegevoegd 

6.1.2.6 RGDBoei Handboek deel1 

Algemeen  

naam RGDBoei Handboek deel1 

bestand RGDBoei_HandBoek_deel1_editie_sept2012.pdf 

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

2.01 handhaven conditieniveau Voorzieningen  

  
Wijzigingen: algemeen 

naam omschrijving status 

W002 normen & documenten - documenten 
Opdrachtgever: diverse documenten 
toegevoegd 

Diverse documenten onder normen en 
documenten toegevoegd 

toegevoegd 

6.1.3 FCIB / kerndocument 

Algemeen  

naam FCIB / kerndocument 

bestand 20121119_BIJLAGE_H_c_Kerndocument_FCIB[1].docx 

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

2.02 handhaven prestatieniveau Voorzieningen  

2.10.1.6 kerndocument FCIB-prestatie  
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Wijzigingen: algemeen 

naam omschrijving status 

W002 normen & documenten - documenten 
Opdrachtgever: diverse documenten 
toegevoegd 

Diverse documenten onder normen en 
documenten toegevoegd 

toegevoegd 

6.1.4 mutatieformulier COEL 

Algemeen  

naam mutatieformulier COEL 

bestand Mutatieformulier COEL.pdf 

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

1.01 vaststellen COEL  

  

6.1.5 OVK Bijlage 3b Gedragscode Retransitie 

Algemeen  

naam OVK Bijlage 3b Gedragscode Retransitie 

bestand OVK_Bijlage_3b_Gedragscode_Retransitie.pdf 

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

3.02 inwerken nieuwe Opdrachtnemer bij Voortijdige Beëindiging 
Overeenkomst 

 

  

6.1.6 vereiste documenten gegevensbeheer 

Algemeen  

naam vereiste documenten gegevensbeheer 

bestand 20120102 Vereiste documenten gegevenbeheer MC.xlsx 

  

6.2 normen  

Algemeen  

naam normen  

6.2.1 normen / voorschriften bouwkundige elementen 

Algemeen  

naam normen / voorschriften bouwkundige elementen 

bestand  

  

6.2.1.1 BRL3104 
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Algemeen  

naam BRL3104 

bestand  

  

6.2.1.2 NEN 5089 

Algemeen  

naam NEN 5089 

bestand  

  

6.2.1.3 NEN 5096 

Algemeen  

naam NEN 5096 

bestand  

  

6.2.1.4 NEN 6069 

Algemeen  

naam NEN 6069 

bestand  

  

6.2.1.5 NEN-EN 1063 

Algemeen  

naam NEN-EN 1063 

bestand  

  

6.2.1.6 NEN-EN 1627 

Algemeen  

naam NEN-EN 1627 

bestand  

  

6.2.1.7 NEN-EN 356 

Algemeen  

naam NEN-EN 356 

bestand  

  

6.2.2 normen / voorschriften elektrotechnische installaties 
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Algemeen  

naam normen / voorschriften elektrotechnische installaties 

bestand  

  

6.2.2.1 NEN 1010:2007+C 

Algemeen  

naam NEN 1010:2007+C 

bestand  

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

2.09.3 elektrotechnische veiligheid  

  

6.2.2.2 NEN 1014 

Algemeen  

naam NEN 1014 

bestand  

  

6.2.2.3 NEN 3140 

Algemeen  

naam NEN 3140 

bestand  

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

2.09.3 elektrotechnische veiligheid  

  

6.2.2.4 NEN 3840 

Algemeen  

naam NEN 3840 

bestand  

  

6.2.2.5 NEN-EN 50110 

Algemeen  

naam NEN-EN 50110 

bestand  
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norm voor: Diensten 

naam fase 

2.09.3 elektrotechnische veiligheid  

  

6.2.2.6 NEN-en-IEC 62305 

Algemeen  

naam NEN-en-IEC 62305 

bestand  

  

6.2.3 normen / voorschriften m.b.t. comfort 

Algemeen  

naam normen / voorschriften m.b.t. comfort 

bestand  

  

6.2.3.1 normen/voorschriften akoestiek 

Algemeen  

naam normen/voorschriften akoestiek 

bestand  

  

6.2.3.1.1 akoestiek: Handleiding Meten- en Rekenen Industrielawaai (HMRI) 

Algemeen  

naam akoestiek: Handleiding Meten- en Rekenen Industrielawaai (HMRI) 

bestand  

  

6.2.3.1.2 akoestiek: NEN 5077 

Algemeen  

naam akoestiek: NEN 5077 

bestand  

  

6.2.3.1.3 akoestiek: NPR 5092 

Algemeen  

naam akoestiek: NPR 5092 

bestand  

  

6.2.3.1.4 akoestiek: SBR-richtlijn Trillingen, meet- en beoordelingsrichtlijn - deel A: Schade 
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Algemeen  

naam akoestiek: SBR-richtlijn Trillingen, meet- en beoordelingsrichtlijn - deel A: Schade 

bestand  

  

6.2.3.1.5 akoestiek: SBR-richtlijn Trillingen, meet- en beoordelingsrichtlijn - deel B: Hinder 
voor 

Algemeen  

naam akoestiek: SBR-richtlijn Trillingen, meet- en beoordelingsrichtlijn - deel B: Hinder voor 

bestand  

  

6.2.3.1.6 akoestiek: SBR-richtlijn Trillingen, meet- en beoordelingsrichtlijn - deel C: Storing aan 

Algemeen  

naam akoestiek: SBR-richtlijn Trillingen, meet- en beoordelingsrichtlijn - deel C: Storing aan 

bestand  

  

6.2.3.2 normen/voorschriften dichtheid 

Algemeen  

naam normen/voorschriften dichtheid 

bestand  

  

6.2.3.2.1 dichtheid: luchtdichtheidseisen Rijksgebouwen 

Algemeen  

naam dichtheid: luchtdichtheidseisen Rijksgebouwen 

bestand  

  

6.2.3.2.2 dichtheid: NEN 2778 

Algemeen  

naam dichtheid: NEN 2778 

bestand  

  

6.2.3.2.3 dichtheid: NEN 3660 

Algemeen  

naam dichtheid: NEN 3660 

bestand  
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6.2.3.3 normen/voorschriften luchtkwaliteit 

Algemeen  

naam normen/voorschriften luchtkwaliteit 

bestand  

  

6.2.3.3.1 lucht: NEN 8087 

Algemeen  

naam lucht: NEN 8087 

bestand  

  

6.2.3.3.2 lucht: VLA meetprotocol 

Algemeen  

naam lucht: VLA meetprotocol 

bestand MEETPROTOCOL_deel_1A[1][1].pdf 

  

6.2.3.4 normen/voorschriften thermisch 

Algemeen  

naam normen/voorschriften thermisch 

bestand  

  

6.2.3.4.1 thermisch: ISSO 74 

Algemeen  

naam thermisch: ISSO 74 

bestand  

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

2.09.5 comfort  

  

6.2.3.4.2 thermisch: NEN-EN-ISO 7726 

Algemeen  

naam thermisch: NEN-EN-ISO 7726 

bestand  

  
norm voor: Diensten 

naam fase 
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norm voor: Diensten 

naam fase 

2.09.5 comfort  

  

6.2.4 normen / voorschriften m.b.t. onderhoud 

Algemeen  

naam normen / voorschriften m.b.t. onderhoud 

bestand  

  

6.2.4.1 BOEI-inspectiemethodiek 

Algemeen  

naam BOEI-inspectiemethodiek 

bestand  

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

2.01 handhaven conditieniveau Voorzieningen  

1.03 vaststellen BOEI  

  

6.2.4.2 NEN 2767 

Algemeen  

naam NEN 2767 

bestand  

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

2.01 handhaven conditieniveau Voorzieningen  

  

6.2.4.3 NEN 2991 

Algemeen  

naam NEN 2991 

bestand  

  

6.2.5 normen /voorschriften m.b.t. duurzaamheid 

Algemeen  

naam normen /voorschriften m.b.t. duurzaamheid 

bestand  



 

Pagina 125 van 141 

  

6.2.5.1 criteriadocument kantoorgebouwen beheer en onderhoud 

Algemeen  

naam criteriadocument kantoorgebouwen beheer en onderhoud 

bestand  

  

6.2.5.2 ISSO 75 

Algemeen  

naam ISSO 75 

bestand  

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

2.10.2.1 energie prestatie  

  

6.2.6 normen kwaliteitsmanagement 

Algemeen  

naam normen kwaliteitsmanagement 

bestand  

  

6.2.6.1 ISO 9001 

Algemeen  

naam ISO 9001 

bestand  

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

3.06.1 Projectmanagementplan  

3.06 kwaliteitsmanagement  

  

6.2.7 normen/voorschriften werktuigbouwkunde 

Algemeen  

naam normen/voorschriften werktuigbouwkunde 

bestand  

  

6.2.7.1 legionella 
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Algemeen  

naam legionella 

bestand  

  

6.2.7.1.1 Do's en Don'ts legionella 30-11-2005 

Algemeen  

naam Do's en Don'ts legionella 30-11-2005 

bestand  

  

6.2.7.1.2 ISSO 55.1 

Algemeen  

naam ISSO 55.1 

bestand  

  

6.2.7.2 lucht 

Algemeen  

naam lucht 

bestand  

  

6.2.7.2.1 lucht: NVRL: keurmerkregeling Reinheid Luchtbehandeling- en ventilatiesystemen 

Algemeen  

naam lucht: NVRL: keurmerkregeling Reinheid Luchtbehandeling- en ventilatiesystemen 

bestand  

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

2.09.4 luchtkwaliteit  

  

6.2.7.2.2 lucht: VLA meetprotocol "luchtmetingen micro-organismen" 

Algemeen  

naam lucht: VLA meetprotocol "luchtmetingen micro-organismen" 

bestand  

  
norm voor: Diensten 

naam fase 

2.09.4 luchtkwaliteit  
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6.3 Regelgeving 

Algemeen  

naam Regelgeving 

6.3.1 Bouwbesluit 

Algemeen  

naam Bouwbesluit 

bestand  

  

6.3.1.1 Bouwbesluit 2003 

Algemeen  

naam Bouwbesluit 2003 

bestand Bouwbesluit_2003.pdf 

  

6.3.1.2 toelichting werking Bouwbesluit 2010 

Algemeen  

naam toelichting werking Bouwbesluit 2010 

bestand  

  

6.4 Rgd intern 

Algemeen  

naam Rgd intern 
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7 Documenten 

7.1 document groepering ................................................................................................................................ 129 

_7.1.1 document ............................................................................................................................................. 129 

_7.1.2 document ............................................................................................................................................. 129 
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7.1 document groepering 

Algemeen  

naam document groepering 

7.1.1 document 

Algemeen  

naam document 

omschrijving  

bestand  

  

7.1.2 document 

Algemeen  

naam document 

omschrijving  

bestand  
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8 Wijzigingen 

8.1 wijzigingen n.a.v. 1ste nota van inlichtingen ........................................................................................... 131 

_8.1.1 W001 voorzieningen - kenmerken aan voorzieningen zichtbaar ........................................................ 131 
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_8.1.4 W004 algemeen: lege relaties verwijderd ........................................................................................... 132 

_8.1.5 W005 diensten: dienstenklasse aanduiding verwijderd ....................................................................... 132 
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kenmerk niveau vervalt .................................................................................................................................. 132 

_8.1.7 W007 diensten: 2.09.4 luchtkwaliteit: kenmerk instructie en periodieke meting frequentie:  

gewijzigd ........................................................................................................................................................ 133 
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_8.1.9 W009 diensten: 3.06 kwaliteitsmanagement: audit kwaliteitsmanagement, waarde korting periodieke 
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8.1 wijzigingen n.a.v. 1ste nota van inlichtingen 

Algemeen  

naam wijzigingen n.a.v. 1ste nota van inlichtingen 

8.1.1 W001 voorzieningen - kenmerken aan voorzieningen zichtbaar 

Algemeen  

naam W001 voorzieningen - kenmerken aan voorzieningen zichtbaar 

omschrijving De kenmerken aan de voorzieningen zijn zichtbaar geworden voor de Gegadigden 

datum 2013-09-11 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status  

  

8.1.2 W002 normen & documenten - documenten Opdrachtgever: diverse documenten 
toegevoegd 

Algemeen  

naam W002 normen & documenten - documenten Opdrachtgever: diverse documenten toegevoegd 

omschrijving Diverse documenten onder normen en documenten toegevoegd 

datum 2013-09-11 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status toegevoegd 

  
Wijziging voor: Norm 

naam 

FCIB / kerndocument 

RGD Handboek deel 2a Bouwkunde 

RGD Handboek deel 2b Elektrotechniek 

RGD Handboek deel 2c Werktuigbouw 

RGD Handboek deel 2d Transport 

RGD Handboek deel 3 MUP 

RGDBoei Handboek deel1 

  

8.1.3 W003 diensten - 3.01 aanspreekpunt: storing 3.1 contactpersoon is vervallen 

Algemeen  

naam W003 diensten - 3.01 aanspreekpunt: storing 3.1 contactpersoon is vervallen 

omschrijving Voor de dienst 3.01 aanspreekpunt is de storing 3.1 contactpersoon vervallen 

datum 2013-09-11 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  
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Algemeen  

status vervallen 

  
Wijziging voor: Relaties bij storingen 

element 1 element 2 

3.1 contactpersoon 3.01 Aanspreekpunt 

8.1.4 W004 algemeen: lege relaties verwijderd 

Algemeen  

naam W004 algemeen: lege relaties verwijderd 

omschrijving Diverse lege relaties zijn verwijderd om de leesbaarheid te verbeteren 

datum 2013-09-11 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status  

  

8.1.5 W005 diensten: dienstenklasse aanduiding verwijderd 

Algemeen  

naam W005 diensten: dienstenklasse aanduiding verwijderd 

omschrijving De verwijzing naar de dienstenklasse onder Ggegadigden en dit alleen maar tot verwarring leidt. 

datum 2013-09-11 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status  

  

8.1.6 W006 diensten: 2.01 handhaven conditieniveau Voorzieningen: wijziging algemene 
omschrijving en kenmerk niveau vervalt 

Algemeen  

naam W006 diensten: 2.01 handhaven conditieniveau Voorzieningen: wijziging algemene omschrijving en kenmerk 
niveau vervalt 

omschrijving • algemene omschrijving: "... en vooraf uitgesloten gebreken niet voorkomen" is vervallen  
• kenmerk: niveau vervalt 

 

datum 2013-09-11 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status gewijzigd 

  
Vorige waarde 

omschrijving 

afhankelijk van de conditie mogen bepaalde gebreken niet voorkomen (zie gebrekenlijsten). Het gebrek / onderhoud mag nooit voorkomen 
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Wijziging voor: Kenmerken bij diensten 

element kenmerk waarde 

2.01 handhaven conditieniveau Voorzieningen niveau - 

  

8.1.7 W007 diensten: 2.09.4 luchtkwaliteit: kenmerk instructie en periodieke meting 
frequentie: gewijzigd 

Algemeen  

naam W007 diensten: 2.09.4 luchtkwaliteit: kenmerk instructie en periodieke meting frequentie: gewijzigd 

omschrijving Zinsnede: Opdrachtnemer meldt bij Gebruiker wanneer deze onderhouden moeten worden. Vervalt. 
Periodieke meting, luchtkwaliteit, frequentie: tekst wijzigen in: Jaarlijks met een tussenpose van 12 
maanden. 

datum 2013-09-11 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status gewijzigd 

  
Vorige waarde 

omschrijving 

1. afzuigkappen van de keukeninstallatie worden onderhouden door derden.  

2. 1x per jaar gelijkmatig verdeeld over het jaar 

  
Wijziging voor: Dienst 

naam 

2.09.4 luchtkwaliteit 

  
Wijziging voor: Kenmerken bij diensten 

element kenmerk waarde 

2.09.4 luchtkwaliteit instructie - 

Wijziging voor: Kenmerken bij periodieke meting 

element kenmerk waarde 

2.1 luchtkwaliteit 3. frequentie jaarlijks met een tussenpose van 12 maanden 

  

8.1.8 W008 diensten: 3.03 samenwerking regievoering: storing 3.5 samenwerken derden is 
vervallen 

Algemeen  

naam W008 diensten: 3.03 samenwerking regievoering: storing 3.5 samenwerken derden is vervallen 

omschrijving voor de dienst 3.03 samenwerken regievoering zijn de storingen 3.5 samenwerken derden vervallen 

datum 2013-09-11 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status vervallen 

  
Wijziging voor: Relaties bij storingen 
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element 1 element 2 

3.5 samenwerken derden 3.03 samenwerken regievoering 

8.1.9 W009 diensten: 3.06 kwaliteitsmanagement: audit kwaliteitsmanagement, waarde 
korting periodieke meting 

Algemeen  

naam W009 diensten: 3.06 kwaliteitsmanagement: audit kwaliteitsmanagement, waarde korting periodieke meting 

omschrijving Voor de dienst 3.06 Kwaliteitsmanagement is de waarde voor korting periodieke meting verlaagd naar € 
10.000,- 

datum 2013-09-11 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status gewijzigd 

  
Vorige waarde 

omschrijving 

€ 50.000,- 

  
Wijziging voor: Kenmerken bij periodieke meting 

element kenmerk waarde 

0.1 audit kwaliteitsmanagement 7. korting periodieke meting (€) € 10.000,- 

  
Wijziging voor: Relaties bij diensten 

element 1 element 2 

3.06 kwaliteitsmanagement 0.1 audit kwaliteitsmanagement 

  

8.1.10 W010 uitgangspunten: gebruik gebouw 

Algemeen  

naam W010 uitgangspunten: gebruik gebouw 

omschrijving  

datum 2013-10-09 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status gewijzigd 

  
Vorige waarde 

omschrijving 

gebruikstijden standaard ruimten: 12 uur per dag (incidenteel langer gebruik is mogelijk 

  
Wijziging voor: Kenmerken bij uitgangspunten 

element kenmerk waarde 

gebruik gebouw gebruik gebruikstijden standaard ruimten: 12 uur per 
dag (incidenteel langer gebruik is mogelijk. 
Kantoor Bosporusstraat 5 Rotterdam kent een 
24 uurs gebruik 
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8.1.11 W011 diensten: 2.01 handhaven conditieniveau Voorzieningen 

Algemeen  

naam W011 diensten: 2.01 handhaven conditieniveau Voorzieningen 

omschrijving  

datum 2013-10-09 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status gewijzigd 

  
Vorige waarde 

omschrijving 

actuele conditiescore bij aanvang fase 1 (vastgestelde feitelijke situatie) of vanaf tijdstip van onderhoud of vervanging, met inachtneming van de 
normale veroudering. Geldt voor alle Voorzieningen binnen de Overeenkomst volgens COEL 

  
Wijziging voor: Kenmerken bij diensten 

element kenmerk waarde 

2.01 handhaven conditieniveau Voorzieningen conditie/gebreken actuele conditiescore bij aanvang fase 1 
(vastgestelde feitelijke situatie) of vanaf 
tijdstip van onderhoud of vervanging, met 
inachtneming van de normale veroudering. De 
conditiescore 3 mag niet worden 
overschreden. Geldt voor alle Voorzieningen 
binnen de Overeenkomst volgens COEL 

  

8.1.12 W012 uitgangspunten: uitvoering werkzaamheden 

Algemeen  

naam W012 uitgangspunten: uitvoering werkzaamheden 

omschrijving  

datum 2013-10-09 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status gewijzigd 

  
Vorige waarde 

omschrijving 

(vervolg)schade veroorzaakt door Opdrachtnemer of derden dient door de Opdrachtnemer verholpen te worden waarbij het herstel dezelfde 
(veiligheids)kwaliteit dient te hebben als in de oorspronkelijke situatie. Schade kan niet worden verhaald op de Opdrachtgever 

  
Wijziging voor: Kenmerken bij uitgangspunten 

element kenmerk waarde 

uitvoering werkzaamheden schade (vervolg)schade veroorzaakt door 
Opdrachtnemer of derden die in opdracht van 
de Opdrachtnemer werkzaamheden verrichten, 
dient door de Opdrachtnemer verholpen te 
worden waarbij het herstel dezelfde 
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Wijziging voor: Kenmerken bij uitgangspunten 

element kenmerk waarde 

(veiligheids)kwaliteit dient te hebben als in de 
oorspronkelijke situatie. Schade kan niet 
worden verhaald op de Opdrachtgever 

  

8.1.13 W013 diensten: 2.09.4 elektrotechnische veiligheid 

Algemeen  

naam W013 diensten: 2.09.4 elektrotechnische veiligheid 

omschrijving  

datum 2013-10-09 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status gewijzigd 

  
Vorige waarde 

omschrijving 

de Opdrachtnemer dient tijdig het veiligheidsrisico van de elektrische Voorzieningen te beoordelen en vast te leggen conform de normen 
NEN3140:2011 en/of NEN3840:2011  

  
Wijziging voor: Kenmerken bij diensten 

element kenmerk waarde 

2.09.3 elektrotechnische veiligheid procedure De opdrachtnemer dient, zsm na opdracht, 
een risico inventarisatie(RIE) uit te voeren en 
de inspectietermijn  
en de inspectieomvang vast te stellen en alle 
gegevens vast te leggen. De inspectieomvang 
en inspectietermijn dient onder andere 
gebruikt te worden als basis van de door de 
opdrachtnemer uit te voeren 
NEN3140/NEN3840 inspectie(s). 
Aanvullend dient jaarlijks een separaat 
document afgegeven te worden aan de 
opdrachtgever waarin verklaart wordt dat de 
installatie veilig is voor gebruik en voldoet aan 
de eisen die er aan gesteld mogen worden. 
Voor dit document dient de opdrachtnemer 
regelmatig, mede op basis van de RIE, te 
hebben gecontroleerd of de installatie voldoet 
aan de eisen die er aan gesteld mogen worden 
en of alle op de arbeidsplaats ter bescherming 
van de werknemers/gebruikers aanwezige 
voorzieningen en genomen maatregelen nog 
adequaat functioneren. 

  

8.1.14 W014 diensten: 2.09.2 waarborgen brandveiligheid 

Algemeen  

naam W014 diensten: 2.09.2 waarborgen brandveiligheid 

omschrijving  

datum 2013-10-09 
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Algemeen  

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status toegevoegd 

  
Wijziging voor: Kenmerken bij diensten 

element kenmerk waarde 

2.09.2 waarborgen brandveiligheid opgeleid persoon alle werkzaamheden die vanuit het preventief 
onderhoud noodzakelijk zijn worden door een 
opgeleid persoon (beheerder 
brandmeldinstallatie) van de BCFD uitgevoerd 

  

8.2 wijzigingen n.a.v. 2de nota van inlichtingen 

Algemeen  

naam wijzigingen n.a.v. 2de nota van inlichtingen 

8.2.1 W015 diensten: 1.01 vaststellen COEL 

Algemeen  

naam W015 diensten: 1.01 vaststellen COEL 

omschrijving  

datum 2013-10-09 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status gewijzigd 

  
Vorige waarde 

omschrijving 

3 maanden voor start fase I dient de rapportage bij de Opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld 

  
Wijziging voor: Kenmerken bij diensten 

element kenmerk waarde 

1.01 vaststellen COEL deadline 1 maand voor start fase I dient de rapportage 
bij de Opdrachtgever ter beschikking te 
worden gesteld 

  

8.2.2 W016 diensten: 1.02 vaststellen gegevens 

Algemeen  

naam W016 diensten: 1.02 vaststellen gegevens 

omschrijving  

datum 2013-10-09 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status gewijzigd 
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Vorige waarde 

omschrijving 

3 maanden voor start fase I dient de rapportage bij de Opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld 

  
Wijziging voor: Kenmerken bij diensten 

element kenmerk waarde 

1.02 vaststellen gegevens deadline 1 maand voor start fase I dient de rapportage 
bij de Opdrachtgever ter beschikking te 
worden gesteld 

  

8.2.3 W017 diensten: 2.03 handhaven functionele beschikbaarheid 

Algemeen  

naam W017 diensten: 2.03 handhaven functionele beschikbaarheid 

omschrijving Omschrijving is gewijzigd. de tekst "... en gebreken zoals genoemd in de tabel niet voorkomen." is komen te 
vervallen 

datum 2013-10-09 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status gewijzigd 

  
Vorige waarde 

omschrijving 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het functioneren en in goede staat houden van de elementen waarbij functionele gebruiksmogelijkheden 
zijn gewaarborgd en gebreken zoals genoemd in de tabel niet voorkomen. 

  
Wijziging voor: Dienst 

naam 

2.03 handhaven functionele beschikbaarheid 

  

8.2.4 W018 diensten: 2.09.5 comfort  

Algemeen  

naam W018 diensten: 2.09.5 comfort  

omschrijving  

datum 2013-10-09 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status gewijzigd 

  
Vorige waarde 

omschrijving 

handhaven eisen luchtkwaliteit Ruimten en eisen zoals vermeld bij mechanische toe- en afvoer. De kwaliteit van de filters en schoonhouden van 
de Voorzieningen zodat voorgeschreven grenswaarden in de norm niet worden overschreden 

periodieke comfortmetingen om aan te tonen hoe de binnencondities zijn.  
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Wijziging voor: Dienst 

naam 

2.09.5 comfort 

  
Wijziging voor: Kenmerken bij diensten 

element kenmerk waarde 

2.09.5 comfort functionaliteit handhaven eisen comfort zoals genoemd 
onder Ruimten 

Wijziging voor: Kenmerken bij periodieke meting 

element kenmerk waarde 

2.2 comfort 0. omschrijving periodieke comfortmetingen om aan te tonen 
hoe de binnencondities zijn. De metingen 
worden uitgevoerd in de ruimten waar de 
afgelopen 12 maanden comfortklachten zijn 
gemeld. 

  

8.2.5 W019: dienst: Dienst 2.04 uitvoeren wettelijke verplichtingen / 2.09.6. legionella 

Algemeen  

naam W019: dienst: Dienst 2.04 uitvoeren wettelijke verplichtingen / 2.09.6. legionella 

omschrijving Dienst 2.04 uitvoeren wettelijke verplichtingen: kenmerken afwijking, informatie, legionellabeheersplan zijn 
vervallen voor deze dienst. 
Dienst 2.09.6. legionella is toegevoegd 

 

datum 2013-10-09 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status toegevoegd 

  
Wijziging voor: Dienst 

naam 

2.04 uitvoeren wettelijke verplichtingen 

2.09.6. legionella 

  

8.2.6 W020: monitoring: storing functionaliteit niet vitaal 

Algemeen  

naam W020: monitoring: storing functionaliteit niet vitaal 

omschrijving Regime van de storing functionaliteit niet vitaal is gewijzigd in een 12 uurs regime in plaats van een 24 uurs 
regime 

datum 2013-10-09 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status gewijzigd 

  
Wijziging voor: Storing 
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naam 

2.2 functionaliteit niet vitaal 

  
Wijziging voor: Relaties bij storingen 

element 1 element 2 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2.09.5 comfort 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2.09.6. legionella 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2.01 handhaven conditieniveau Voorzieningen 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2.02 handhaven prestatieniveau Voorzieningen 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2.03 handhaven functionele beschikbaarheid 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2.04 uitvoeren wettelijke verplichtingen 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2.05 calamiteiten 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2.08 schoonmaak 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2.09.1 noodstroom 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2.09.2 waarborgen brandveiligheid 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2.09.3 elektrotechnische veiligheid 

2.2 functionaliteit niet vitaal 2.09.4 luchtkwaliteit 

8.2.7 W021: diensten: 2.07 storing 

Algemeen  

naam W021: diensten: 2.07 storing 

omschrijving * kenmerknaam aan-/afmelding is gewijzigd in registratie ENF 
* waarde registratie ENF is gewijzigd 
* 2e kenmerknaam aan-/afmelding is verwijderd 
* waarde doelstelling is gewijzigd 
* kenmerk registratie KWIS systeem is verwijderd 
* kenmerk start hersteltijd is verwijderd 
* waarde verantwoordelijkheid is gewijzigd 
* storing nakomen afspraken van toepassing verklaard 

 

datum 2013-10-09 

verantwoordelijke René Lek 

brondocument  

status gewijzigd 

  
Vorige waarde 

omschrijving 

in het storingssysteem (ENF) van Opdrachtgever door de Gebruiker, Opdrachtgever of Opdrachtnemer. Opdrachtgever verstrekt opleiding aan 
Opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen, ook als deze in overleg door de Gebruiker opgelost wordt 

storingen onderzoeken, oplossen en de eigen processen verbeteren zodat nieuwe storingen voorkomen worden 

  
Wijziging voor: Dienst 

naam 

2.07 storing 

  
Wijziging voor: Kenmerken bij diensten 

element kenmerk waarde 
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Wijziging voor: Kenmerken bij diensten 

element kenmerk waarde 

2.07 storing registratie ENF Opdrachtnemer moet alle aan- en afmeldingen 
binnen 5 dagen in het registratiesysteem (ENF) 
van Opdrachtgever te verwerken 
Opdrachtgever verstrekt opleiding aan 
Opdrachtnemer. 

2.07 storing verantwoordelijkheid  Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de 
juistheid van de verstrekte gegevens 

2.07 storing doelstelling Opdrachtgever moet verantwoording afleggen 
met betrekking tot storingsverloop over alle 
objecten van de Rgd. Hiervoor moet 
Opdrachtnemer input leveren door gegevens 
uit zijn eigen KWIS registratie systeem te 
verwerken in de registratiesystemen van de 
Rgd. 

  
Wijziging voor: Relaties bij storingen 

element 1 element 2 

3.4 nakomen afspraken / aanleveren documenten 2.07 storing 

 


