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1. Ik heb de beslisboom in beeld. Zonder opleiding en uitleg kan je hier niet uniform mee 
werken? 

Antwoord VF: dit is geen vraag maar een constatering. Als de vraag is: kan je de beslisboom 
toepassen zonder opleiding? Zou mijn antwoord als volgt zijn: een auto besturen zonder 
rijbewijs wordt sterk ontraden. Een nieuwe auto met rijbewijs maar zonder uitleg rijden kan 
maar dan maak je niet optimaal gebruik van de opties! 

Bij de beslisboom is het exact het zelfde. Als je nooit geleerd hebt om met de NEN2767 te 
werken is de kans groot dan men het niet begrijpt. Voor de opgeleide inspecteur kan je de 
beslisboom gebruiken maar een bijscholing in het optimaal gebruiken is geen overbodige 
luxe! 

 

De vraag stellingen: toelichting heeft het over overmacht en VGBEM die bedrijfsproces 
verstoord, in welke mate? 

a. Wat zijn optimale externe factoren 
b. Wat zijn optimale interne factoren 
c. Hoe weet de inspecteur of het onderhoud voldoet aan contractuele eisen? De 

inspecteur kent de contracten niet en krijgt ook geen tijd om die te bestuderen 
en vragen te stellen over hoe het contract bedoeld is. 

d. Hoe weet de inspecteur of het ontwerp van bouw/installatie voldoet aan 
contractuele eisen? De inspecteur kent de ontwerp eisen niet en krijgt ook geen 
tijd om die te bestuderen en vragen te stellen over hoe het contract bedoeld is. 

Hoe weet de inspecteur of het NAAR BEHOREN functioneert? Dat was toch juist 1 van de 
verbeterpunten? Welke prestatie eisen worden er bedoeld? Ga zo maar door. Je moet wel 
heel goed de taal spreken wil je het goed gebruiken???? Tijd voor opfriscursus als dit wordt 
ingevoerd. 

Hopen dat inspectie software dit oppakt en wellicht kan verduidelijken. 

Antwoord VF: De definities gebruikt bij de vragen 2, 3, 5 en 6 en de onderliggende sub-
vragen uit de beslisboom komen rechtstreeks uit de NEN2767 en zijn sinds de eerste 
introductie nagenoeg niet veranderd. De toegevoegde vragen 1 en 4 met hun sub-vragen 
zijn ontwikkeld door het RVB. 
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Volgens het RVB kan je de definities niet concreter maken dan hier beschreven. Het is aan de 
opdrachtgever om hier bij een uitvraag aandacht aan te gaan geven. Middels mijn 
presentatie krijgt dit hiaat eindelijk de aandacht die het zou moeten krijgen. 

 

In mijn presentatie bevestig ik dat men de verduidelijking nodig heeft om definities goed te 
begrijpen/doorgronden. Daarom pleit het RVB er voor om in de NEN2767 deel 2 per 
bouwdeel of element per soort gebrek voorbeelden te beschrijven wat hiermee wordt 
bedoeld. Beeldvorming heet dit. 

Vandaar dus ook de uitspraak van het RVB dat de NEN2767 deel 2 niet normerend maar 
informatief van aard dient te zijn. Als dit advies op wordt gevolgd dan kan men dit ok zo 
opnemen in de NPR 4768 alsook binnen software pakketten.  

 

 

2. Hoe is de beslisboom praktisch toepasbaar voor inspecteurs? Met name voor het 
bepalen wanneer een BKW(Bon Bijkomende Werkzaamheden) van toepassing is en 
wanneer een gebrek een advies of een opmerking waard is? 

Antwoord VF: Dit is een contractvraag waarbij ik niet begrijp wat hierbij exact bedoeld wordt 
met BKW. RVB kent deze kreet wel maar ik ga niet via dit gremium op in. Als de vraag 
betrekking heeft op een RVB contract adviseer ik deze vraag rechtstreeks aan het RVB te 
stellen.  

De contactpersoon zal dan het juiste antwoord formuleren. 

 

3. Door de huidige deel 2 doen we nu uniform veel goede registraties maar ook uniform, 
hoe uniform is de beslisboom? 

Antwoord VF: Wordt hier NEN2767 deel2 of RVBBOEI deel 2 bedoelt? Ik beantwoord de 
vraag alsof met deel 2 de NEN2767 deel 2 wordt bedoeld. 

Het raamwerk zoals beschreven in de NEN2767 deel 1 is geldend voor de inrichting van de 
NEN2767 delen 2 en 4.2! Zoals in mijn presentatie aangegeven werkt deze eis voor 2 zaken; 
1) toevoegen van nieuwe bouwdelen aan de delen 2 en 4.2. 2) ter controle of de delen 2 en 
4.2 consistent en uniform zijn ingericht. 

Naar mening van het RVB kan men de beslisboom, vragen 2, 3, 5 en 6 hiervoor gebruiken. 
Hiermee zou de NEN2767 delen uniformer kunnen worden gemaakt! De beslisboom wijkt 
niet af van het raamwerk uit NEN2767-1 bijlage A. 

 

 

 



 

Hierbij veel voorkomende vragen over de conditie meting. 

Antwoord VF: of men de huidige NEN2767 of de beslisboom (vragen 2, 3, 5 en 6) hanteert, 
de conditiebepaling kan niet leiden tot andere conditiescores!  

 

Daarnaast zou het binnen inspectieland erg welkom zijn als er uniformiteit komt. Er zijn veel 
software programma’s om de inspectie in te verwerken maar elk fabricaat en dan nog per 
klant maakt hun eigen database, Vanuit ISO 55000 de continue verbetering zou het mooi zijn 
als we een type asset/classificatie uniformeren. 

Antwoord VF: Juist omdat er vele versies van bouwdeel typelijsten in omloop zijn zou men 
NEN2767 deel 2 hierop kunnen aanpassen/onafhankelijk maken van bouwdeeltypelijsten. 
De beslisboom kan men, net als de NEN2767 deel 1, toepassen op elke bouwdeel typelijst! 
De NEN2767 delen 2 en 4.2 zijn nu gekoppeld aan een bouwdeeltypelijst waarbij nergens 
aan wordt gegeven hoe ik deze informatie aan mijn bouwdeeltypelijst moet omzetten. Ook 
hierbij helpt de beslisboom de gebruiker.  

 

Ik heb daar een voorzet voor die dieper gaar als de huidige NLSfB tot 4 cijfers en aansluit op 
de NEN 2699 (in ontwikkeling). Dat zou een duidelijk innovatie zijn, uitwisselbaar tissen 
systemen en leren welke gebreken per asset op welk gebruik voorkomen etc. 

Antwoord VF: het advies van de RVB is dat de NEN2767 bouwdeeltype onafhankelijk zou 
moeten zijn. Dit betekent dat men welk hulp moet bieden hoe ik deze informatie aan mijn 
bouwdeeltype lijst moet kunnen koppelen. Zie beslisboom.  

 

 


