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Waarom is commissioning van gebouwen nodig?
TNO / Halmos onderzoek:
70% van de installaties in bestaande gebouwen heeft problemen met juist functioneren.

Energiegebruik in gebouwen is 30% hoger dan verwacht. 
Onnodig veel comfortproblemen bij gebruikers

Oorzaken:

– 15% ontwerp fouten

– 25% in de fase van oplevering

– 60% in gebruiksfase
Life cycle benadering



Dit accepteren we niet

Een maatschappelijke attitude?

Waarom energieverspilling dan wel?

30%



KapitaalvernietigingEnergieverspilling in gebouwen: 
Vergelijkbaar met de opbrengst van 

enkele windmolenparken op zee

De maatschappelijke impact!!



Nog meer belangrijke redenen voor commissioning

Toename complexiteit  installaties en 
regeltechniek verhoogt risico op falen



Is commissioning nieuw?

Breed geaccepteerd in Angelsaksische landen als UK en USA

Belangrijk onderdeel in Duurzaamheidscertificering 

Bewijsvoering (nationaal en internationaal): 
commissioning is een (kosten)effectieve benadering om het kwaliteitsnivo in gebouwen 
effectief te verhogen

In veel landen wordt commissioning gestimuleerd vanuit een 
nationale commissioning association



Wat is de DBCA

De Dutch Building Commissioning Association (DBCA) is sinds 2013 een erkende non-profit instantie. De DBCA heeft 
tot doel om de acceptatie en toepassing van commissioning als efficiënte methode voor prestatieborging van 

gebouwen in Nederland te bevorderen.



Organiseren kennisbijeenkomsten over commissioning
gerelateerde onderwerpen

Opstellen benodigde documenten voor Cx en 
beschikbaar stellen aan leden

Voorbeelden voor uitvraag opdrachtgever:
- Commissioning bij nieuwbouw
- Commissiong bij bestaande bouw (Duurzaam beheer en Onderhoud)

Vorderingen en speerpunten van de DBCA



Commissioning opleiding (o.a. via de TVVL)

Waar vind je de commissioners en hoe wordt de kwaliteit van de commisioners geborgd?
Persoonscertificering voor gekwalificeerde personen 

(opname in een register)

Marktvraag voor commissioning stimuleren/ verleiden

Vorderingen en speerpunten van de DBCA



www.dbca.nl
info over DBCA en commissioning

Vorderingen en 
speerpunten van de 
DBCA

http://www.dbca.nl/


We omarmen belangrijke commissioning richtlijnen in Nederland



Kwaliteit verdient zichzelf terug

Commissioning geïntegreerd in het onderhoud en beheer van gebouwen (DB&O)

Geboekt resultaat na 2 jaar zonder grote investeringen:
• Afname comfortklachten met 25 %
• Afname storingen: 20%
• Reductie CO2-uitstoot: 22%
• Reductie energiegebruik: 32% op gas en 15% op elektriciteit

Overall terugverdientijd: << 1 jaar

Een combinatie van kosten 
reductie en waarde creatie



Wij als DBCA geloven er in:

Commissioning, de enabler om het gebouw optimaal te laten functioneren

Wie doet er met ons mee?

We zijn op zoek naar branches/ bedrijven en personen die ook dit ambitieuze doel 
nastreven.

Aanmelden bij Martin Hof (martin.hof@fhi.nl)

mailto:martin.hof@fhi.nl

