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Seminar breedplaatvloeren – VN Constructeurs

18 September 2019

A.M. Ubink, Ubink Rijs Advocaten

Tweede stappenplan

- Verschil 1e en 2e stappenplan

- Status stappenplan

* definitieve beoordeling risico-vloeren

NB: ook voor ‘blauwe vloeren’ 1e stappenplan

* levend document

• Nader onderzoek: koppelwapening met Kleine diameters, negatieve momenten en dwarskracht

• Ervaringen verwerken: verduidelijking stappenplan

• ‘geen wijziging rekenregels meer’
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Tweede stappenplan

- Status rekenregels?

* geen wettelijke norm, (nog) niet in NEN-EN-normen vastgelegd

* wel ‘state of the art’

* NB: geen nieuwbouwnorm

- Wettelijke onderzoeksplicht aangekondigd

* via Woningwet, handhaving mogelijk

* gefaseerd cfm gevolgklasses NEN/NEN-EN

* vgl. eerder galerijvloeren, rvs-constructies zwembaden

Aansprakelijkheidsaspecten

E I G E N A A R

gelaedeerde gelaedeerde gelaedeerde

O P D R A C H T G E V E R

constructeur

leverancier

aannemer



18-9-2019

3

Klassiek model vs Moderne contractvormen

Aansprakelijkheidsaspecten: constructeur

- Verantwoordelijkheid partij die detailengeneering uitvoert

- Contractueel: 
• Criterium: goed en zorgvuldig handelend opdrachtnemer

• Aansprakelijkheidsbeperkingen RVOI / DNR:

• hoogte honorarium

• directe schade

• Vervaltermijn 5 jaar na einde opdracht

• Verzekeringsdekking

- Buiten-contactueel
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Aansprakelijkheidsaspecten: aannemer

- ‘resultaat-verplichting’

- toets aan nieuwbouwnormen tijdens de bouw
• Verhouding rekenregels bestaande bouw – nieuwbouwregels tijdens bouw?

Aansprakelijkheidsaspecten: gebouweigenaar

- buitencontractueel: opstalaansprakelijkheid

- adressant gemeentelijk toezicht
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Aansprakelijkheidsaspecten: jurisprudentie

- Rb. Midden-Nederland 20-3-2019, 2019:1249 (Bubbledeck / BAM):

• Noodzakelijkheid herstel voldoende aannemelijk geacht op basis van uitkomst stappenplan: 
versterkingsnoodzaak op grond van bouwbesluit.

• Herstelplicht Bubbledeck aangenomen op grond van conclusies TNO en Hageman, die 
breed gedragen worden in de sector en aan het stappenplan ten grondslag liggen.

• Deugdelijkheid vloeren en betwisting oorzaak instorting ‘Eindhoven’ onvoldoende
onderbouwd

Aansprakelijkheidsaspecten: jurisprudentie (2)

- RvA 25 april 2019, nr. 36.658: 

• Obv 1e stappenplan kan in kort geding niet worden vastgesteld of sprake is van een gebrek: 
conservatieve norm, tijdelijke regels bestemd voor risico-inventarisatie. Nadere
bewijslevering vereist, waaronder mogelijk het toepassen van een proefbelasting

• Relevant zijn constructieve voorschriften en normen ten tijde van aanbesteding
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Aansprakelijkheidsaspecten: jurisprudentie (3)

- Rb. Rotterdam 21 juli 2011, 2011:BR2593:

• Geen vergunning verleend omdat kanaalplaatvloer niet voldoet aan Bouwbesluit-eis mbt
brandwerendheid

• Niet toerekenbaar aan ontwerpende aannemer

• Nav brand in parkeergarage Llyodstraat aanvullende toets op dwarskrachten
geadviseerd en aanvullende eisen aan detaillering kanaalplaatvloeren gesteld

• Aanvullende vergunningvoorwaarden liggen niet verankerd in Bouwbesluit, NEN- of EN-
normen. Gevolg van voor aannemer onvoorzienbare eisen. Bouwbesluit gold wel, maar 
NEN-norm met onderliggende berekeningsmethodiek is nieuw.
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