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1 Inleiding 
 
Voor u ligt de Leidraad Commissioning. De markt heeft bij ons aangegeven dat er behoefte is aan een 
eenduidig, praktisch ingesteld document, zodat er uniformiteit in Commissioningsprocessen komt en 
het praktisch uitvoerbaar wordt. Met deze Leidraad Commissioning heeft de DBCxA structuur 
aangebracht in processen. In dit overzichtelijke ‘handboek’ kunt u precies nalezen wat 
Commissioning is, voor wie het is bedoeld en wat goede Commissioning oplevert in (bouw)projecten. 
Daarnaast hebben we het zo concreet mogelijk gemaakt met richtlijnen, modellen en andere 
handvatten, waarmee u direct aan de slag kunt.    
 
Waarom commissioning 
Inbedrijfstelling of Commissioning (Cx) is een systematisch kwaliteitsborgingsproces dat verifieert 
(door Opdrachtnemer) en valideert (door Commissioning) of aan alle functionele en prestatie-eisen 
van de opdrachtgever is voldaan, zodat de het gebouw en de installaties de afgesproken prestaties 
behalen. 
 
Commissioning zorgt ervoor dat de systemen of installaties voldoen aan de projecteisen van de 
opdrachtgever, de basis van het ontwerp en de operationele behoeften van het beoogde gebruik van 
de opdrachtgever. Het is waardevol omdat de belangen van de vastgoedinvesteerders, -beheerders,  
-ontwikkelaars, -gebruikers, -huurders, -kopers en bouwende partijen op deze manier een gebouw in 
gebruik nemen dat functioneert zoals is bedacht in het ontwerptraject. Bovendien wordt er vanuit de 
BREEAM.NL-systematiek Commissioning vereist. Ook kan commissioning een methode zijn om 
binnen het toekomstig kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gerechtvaardigd 
vertrouwen te leveren voor de beoordeling door de kwaliteitsborger. 
De Commissioner behartigt met respect en begrip de belangen van verschillende partijen en acteert 
als onafhankelijk accountant/adviseur van het kwaliteitsborgingsproces en de techniek. Op deze 
manier weet men zeker dat na oplevering de eindgebruiker een goed functionerend, gezond en veilig 
binnenklimaat in het gebouw ervaart. 
 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 en 2 leest u wat Commissioning is en welke vormen van Commissioning er zijn. In 
hoofdstuk 3, 4 en 5 gaan we de diepte in met uitleg en handvatten rondom fasen, modellen en 
organisatievormen. Hoofdstuk 6 beschrijft welke documentatie en de voorwaarden voor 
documenteren belangrijk zijn. In hoofdstuk 7 vindt u meer informatie over belangrijke instanties 
waar u terecht kunt voor meer informatie en hulp. Feedback op de Leidraad Commissioning is van 
harte welkom en kunt u doorgeven aan de Werkgroep via info@fhi.nl  

  

mailto:info@fhi.nl
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2 Voor wie is commissioning 
 

2.1  Voor wie is commissioning bestemd 
 
Commissioning is voor een opdrachtgever een ‘tool’ om de vinger aan de pols te hebben en houden 
op de techniek (en de bouw van), planning, budgettering tijdens de initiatie-, realisatie-, verificatie-, 
validatie- en opleverfase, waarna het kan worden ingezet voor de exploitatiefase.  
Investeerders, ontwikkelaars en vastgoedbeheerders (eigenaren) houden grip op het bouwproces en 
krijgen waarin ze hebben geïnvesteerd. Eindgebruikers genieten van een goed functionerend, gezond 
en veilig binnenklimaat in het gebouw. 
 
Met commissioning wordt er met een integrale benadering gekeken naar de installaties en hoe ze 
met elkaar werken. Met het implementeren van commissioning wordt ervoor gezorgd dat de 
technische kwaliteit van de installaties aantoonbaar wordt geborgd en er een dossier van de 
installaties en het gebouw wordt opgebouwd. 
 
In Nederland zijn er verschillende contactvormen gebruikelijk en voor elk van de vormen is 
commissioning toepasbaar omdat het onafhankelijk is en dus ook onafhankelijk van de contractvorm, 
zoals UAV, UAV-gc en DBFMO. 
 

2.2  Verschillende typen commissioning 
 
Binnen het domein van vastgoedontwikkeling en bouw worden er vier verschillende Cx-typen 
onderscheiden: 

• initial commissioning bij vastgoedmutaties als nieuwbouw of grootscheepse 
renovatie/verbouwing; 

• retro-commissioning  met terugwerkende kracht bij bestaand vastgoed; 
• re-commissioning  her-commissioning in aanvulling op Initial Commisioning of 

Retro-commissioning en op basis van moverende redenen; 

• continous commissioning  permanente vorm. 
 

 
Figuur 1 De plaats van de verschillende vormen van commissioning tijdens de levensfase van een gebouw. 

2.2.1 Initial commissioning 
Initial commisioning is een systematisch proces om ervoor te zorgen dat alle systemen van het 
gebouw functioneren volgens de bedoeling van het ontwerp en de behoeften van de 
eigenaar/gebruiker van het gebouw.  
Het proces richt zich erop dat met evaluatie van systemen, subsystemen en apparatuur in het 
gebouw, beheer en onderhoud (B&O)-procedures en het prestatieniveau van alle componenten in 
het gebouw efficiënt functioneren als één geheel. Dit wordt gerealiseerd door te beginnen met het 
vastleggen van de bedoeling van het ontwerp in de Initiatieffase of aan het begin van de 
Ontwerpfase van een bouwwerk. Daarna volgt de verificatie tijdens de bouw, Acceptatie- en 
Garantieperiode van het feitelijke prestatieniveau van elk systeem en installaties in het gebouw.  
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2.2.2 Retro-commissioniong 
Retro-commissioning is een systematisch proces voor het verbeteren en optimaliseren van het 
prestatieniveau van een gebouw. Retro-commissioning is van toepassing op bestaande gebouwen 
die nog nooit enige vorm van commissioning of kwaliteitsborging hebben ondergaan. De nadruk 
ervan ligt meestal op apparatuur die (veel) energie gebruikt, zoals mechanische apparatuur, 
verlichting en de bedieningsinstrumenten ervan. Retro-commissioning wordt ook toegepast  als er 
verbouwingen in het gebouw hebben plaatsgevonden waarbij de installaties zijn gewijzigd of de 
indeling van het gebouw is gewijzigd. 
 

2.2.3 Re-commissioning 
Re-commissioning verwijst naar commissioning van een bestaand gebouw dat al eens een 
commissioningproces ondergaan heeft.  Tijdens re-commissioning worden de testen die werden 
uitgevoerd tijdens de oorspronkelijke commissioning opnieuw uitgevoerd, om te controleren of het 
gebouw nog functioneert volgens het ontwerp of volgens recentere operationele eisen. De 
ontwikkeling van nieuwe documentatie, testprocedures en formulieren is niet nodig. Deze 
documenten kunnen bijgewerkt worden als het gebouw, de systemen en apparatuur daarvan 
gewijzigd zijn sinds de oorspronkelijke commissioning. De indeling van het gebouw is nog hetzelfde 
als bij de bouw van het gebouw en ook de installaties zijn niet gewijzigd. 
 

2.2.4 Continous commissioning 
Continuous commissioning is, net als retro-commissioning, een systematische aanpak 
van het identificeren en verhelpen van problemen in de systemen van een gebouw en het 
optimaliseren van het systeemprestatieniveau in bestaande gebouwen. Bij continuous 
commissioning ligt de nadruk ligt op het garanderen van het blijvende karakter (duurzaamheid) van 
de optimalisatie van systemen van het gebouw. Het is een doorgaand proces voor bestaande 
gebouwen dat wordt uitgevoerd om operationele problemen op te lossen, comfort en veiligheid te 
verbeteren, het energiegebruik te optimaliseren en ‘retrofits’ op te sporen. 
 

2.3  Verschillende gebouwgebonden installaties 
 
Deze leidraad is geschreven vanuit de gedachte gebouwgebonden systemen en/of installaties te 
laten voldoen aan de specifieke projecteisen van de opdrachtgever op functionaliteit en prestatie van 
de systemen. 
Het is evenwel mogelijk ook bouwkundige, industriële of productiesystemen met een vergelijkbare 
methode/proces te beoordelen en te sturen. 
 
We spreken hier bewust over gebouwgebonden systemen of installaties omdat deze “vast” in een 
gebouw aangebracht worden. Hierbij kan gedacht worden aan vuilwaterafvoeren, klimaatinstallaties 
en verlichting tot aan datasystemen. Hierbij zullen omstandigheden minder snel variëren dan 
wanneer we het over portable systemen en installaties hebben.  
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3 Organisatie 

Het is van belang dat het commissioningteam zich onafhankelijk opstelt binnen het project. 

Commissioning begint dan ook aan de start van het project. Het team of de persoon beoordeelt en 

bereidt de verificaties en validaties voor om, tussentijds en aan het eind, te gaan testen en toetsen 

of voldaan wordt aan de ontwerpspecificaties. 

 
De Commissioning Autoriteit (hierna CxA genoemd) organiseert en begeleidt het 

commissioningproces. Dit kan één persoon zijn, maar ook een heel team. De CxA heeft voldoende 

inhoudelijke kennis van het project en zorgt voor de juiste uitvoering en kwaliteit van het werk. Aan 

het eind van het proces levert de CxA een rapportage op met de bevindingen.  

 

Commissioning doe je niet alleen en moet in samenwerking plaatsvinden met de bouwdirectie en 

uitvoerende partijen. In dit geval zijn dat de opdrachtgever, aannemer bouw als hoofdaannemer, 

installateur(s) techniek, leveranciers en overige onderaannemers. 

 

 

Figuur 2 Rol commissioningsteam binnen een projectorganisatie 

 

3.1 Rollen  
 
Het is van belang de diverse functionele rollen binnen het team inzichtelijk te maken. 
Om invulling te geven aan het kwaliteitsvraagstuk , zijn de volgende functionele rollen te 
onderscheiden. 

• Directievoerder, opdrachtgever – De directievoerder borgt namens de opdrachtgever de 
technische en architectonische kwaliteit en heeft de primaire verantwoordelijkheid voor het 
realiseren van een ‘passende’ kwaliteit en het optimaal borgen van deze kwaliteit in alle 
fasen. Stuurt het project op strategische onderwerpen en momenten in balans met contract- 
en projectmanagementoverwegingen. 

• Commissionings-Autoriteit / Manager (CxA / CxM) – Een onafhankelijke, deskundige 
persoon die tot taak heeft een Commissioningsplan op te stellen en een team van 
commissioningsspecialisten samen te stellen. Hij/zij bewaakt voor de opdrachtgever de 
(gewenste) prestaties die zijn vastgesteld in het Commissioningsplan en is verantwoordelijk 
voor het (laten) plannen, uitvoeren en monitoren van de pre-commissioning, commissioning 
en testwerkzaamheden. Hieronder vallen ook hercommissioningswerkzaamheden. 
De persoon heeft aantoonbare ervaring als commissioningsautoriteit. Personen die met deze 
kwalificatie zijn opgenomen in het Register van Erkende commissionairs voldoen in ieder 
geval aan deze kwalificatie. 

• Projectmanager, opdrachtnemer(s) – Een projectmanager draagt op basis van contractuele 
kaders de eindverantwoordelijkheid namens de Opdrachtnemer (ON) voor specifieke fasen 
binnen de projectomgeving. 
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• Commissioning-Sspecialist (CxS), opdrachtnemer(s) – De Cx-Specialist is de inhoudelijke 
partner namens de Opdrachtnemer en draagt zorg voor uitwerking van het testplan, stelt Cx-
testprotocollen op en voert de testen zelf uit of laat deze uitvoeren door derden. De persoon 
heeft aantoonbare ervaring als commissioningsspecialist. Personen die met deze kwalificatie 
zijn opgenomen in het Register van Erkende commissionairs voldoen in ieder geval aan deze 
kwalificatie. 

 

3.2 RACI matrix  
 
De RACI-matrix is een matrix die wordt gehanteerd om de rollen en verantwoordelijkheden van de 
personen die bij een project of lijnwerkzaamheden betrokken zijn, weer te geven. 
 
Met de toepassing van het RACI-model is het mogelijk de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden (TBV), bij een project met een Cx-component, expliciet te duiden en te 
koppelen aan functionele rollen en projectfasen. Met deze systematiek wordt de projectstrategie 
vormgegeven en daarmee wordt duidelijkheid gecreëerd. 
 
De letters van het RACI-model staan voor rollen van medewerkers in een proces en zijn te 
onderscheiden in: 

• Responsible (R) verantwoordelijk voor de uitvoering van een proces of activiteit. Deze 
persoon legt verantwoording af aan de persoon die accountable is; 

• Accountable (A) eindverantwoordelijke die ook goedkeuring moet geven aan het 
resultaat; 

• Consulted (C) de persoon die moet worden geraadpleegd, goedkeuring verleent of 
input levert aan de ‘responsible’ persoon, voorafgaand aan een stap in 
het proces; 

• Informed (I) degene die geïnformeerd wordt over de beslissingen, de voortgang en 
de bereikte resultaten, zodat er een volgende stap kan worden gezet. 

Een RACI-matrix is projectspecifiek. 
 

 
Figuur 3 Voorbeeld van (deel van) een RACI-matrix. 
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4. Commissioning per fase (V-model) 
 

4.1 Inleiding V-model 
 
Het ontwerp van een systeem, inclusief de verificatie, is door het V-model opgedeeld in een aantal 
fasen. Iedere fase wordt afgesloten met een opleverdocument van de voorliggende fase. Dat 
opleverdocument en de producten van een fase zijn het startpunt voor de volgende fase, die dus pas 
kan starten als de vorige fase opgeleverd en goedgekeurd is. Per projectfase worden de te 
produceren documenten en verantwoordelijkheden van de aannemer en de gebruiker vastgelegd. Al 
deze fasen samen vormen het V-model. 
 
De volgende project(deel)fasen zijn te onderscheiden.  

▪ Programmafase. Met daarbij aandacht voor het formuleren van uitgangspunten en kaders 
omtrent Cx en daaropvolgend een robuuste uitvraag. 

▪ Ontwerpfase. Ontwerp en ontwerpverificatie. 
▪ Uitwerkingsfase. Detailengineering en verificatie. 
▪ Realisatiefase. In werkvoorbereiding opstellen van testplannen. 
▪ Gebruiks- en /beheerfase. Overdracht naar beheer en onderhoud en inrichten continous 

commissioning, indien gewenst. 
 
Wijzigingen kunnen altijd worden geaccepteerd, mits beoordeeld en geaccordeerd door bevoegde 
personen. 
 

 
 

 
Figuur 4 V-model voor projectorganisatie 

 

4.2 Initiatieffase of programmafase 
 

Initiatieffase (programmafase): in de internationale literatuur wordt dit de fase genoemd vóór de 
ontwerpfase, de z.g. “pre-design fase”. Dit heeft dus niets te maken met ons “Voorontwerp”. Om 
verwarring te voorkomen, wordt hier de voor ons gangbare term gebruikt “Initiatieffase”. Dit is de 
eerste fase van het Initial commissioningproces (I-CxP) en is onderverdeeld in twee stappen, de 
Programmastap en de Planningstap.  
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In de Programmastap formuleert de opdrachtgever/eigenaar zijn eigen visie op het project, ook wel 
Programma van de Opdrachtgever genoemd. In de Planningsstap formuleert de 
opdrachtgever/eigenaar in samenwerking met de Commissioningsautoriteit (Cx-A) of 
Commissioningsmanager (Cx-M) het Programma van Eisen (PvE). Vervolgens wordt op basis hiervan 
het Commissioningsplan (Cx-Plan) opgesteld. 
 
De commissioner zorgt ervoor dat de onderwerpen die voor commissioning van belang zijn voor de 
opdrachtnemer in het PvE komen te staan. Denk hier bij aan het opnemen van toetsmomenten in de 
planning, vastleggen van kwaliteitseisen en uitvoeringscriteria. 
 

4.3 Ontwerpfase 
 
Ontwerpfase: na de aanstelling van de ontwerper(-s) in de Planningstap worden om te beginnen 

schematische planningsdocumenten opgesteld. Deze fase eindigt met de voltooiing van de 

Ontwerpdocumenten, die aan de opdrachtgever/eigenaar opgeleverd worden. Contractueel kan de 

Professionele ontwerper de verantwoordelijkheid toegewezen krijgen voor een kosten-

/bedragendocument op basis van de Ontwerpdocumenten en het ontwerp ter plaatse presenteren, 

een ‘vragen/antwoorden’ document aanmaken, etc. 

De ontwerpfase is verdeeld in twee stappen, de Voorlopige Ontwerpstap (VO) en de Ontwerpstap 

met als resultaat een definitief ontwerp (DO). 

 

De commissioner controleert de ontwerpuitgangspunten die zijn vastgelegd om aan het Programma 

van Eisen te voldoen en onderzoekt de keuzes die zijn gemaakt door de installatieadviseur/ontwerper. 

 

4.4 Uitwerkingsfase  
 
Uitwerkingsfase: een overgangsfase tussen het eind van het ontwerp en het begin van de 

Uitvoeringsfase/constructiefase, waarin schattingen, offertes, contracten en definities van 

constructiedocumenten worden uitgevoerd. In zeldzame gevallen waarin Cx begint zonder 

implementatie van de Voorontwerpfase en de Ontwerpfase zal de vervangende 

voorbereidingsprocedure in deze fase plaatsvinden. 

 

De commissioner controleert de volledigheid van de aangeleverde documenten. Dit zijn bijvoorbeeld 
de specificaties, tekeningen, berekeningen en meetstaten die bij elke installatie horen. Daarnaast 
controleert de commissioner ook of er extra opleiding nodig is voor de bediening en het onderhoud 
van de installaties. 
 

4.5 Realisatiefase 
 
Uitvoeringsfase/constructiefase: deze fase is opgedeeld in twee stappen, de Realisatiestap en de 
Acceptatie- en Overdrachtstap. In de Realisatiestap worden contracten afgesloten op basis van de 
Ontwerpdocumenten, de realisatie van de te installeren systemen begint en wordt onder toezicht 
voltooid. Relevante testen als FAT, SAT en ISAT worden door de aannemer/installateur ook 
geïmplementeerd. In de Acceptatiestap wordt de functionaliteit getoetst en getest onder instructie 
van de Cx-A, op basis van de resultaten van relevante testen. Vervolgens worden het gebouw en 
installatie aan de opdrachtgever/eigenaar overgedragen.  
 

4.6 Gebruiks- en beheerfase 
 
Ingebruikneming- en beheerfase: deze fase breekt aan na de voltooiing van de installaties en 
systemen en vóór overdracht daarvan aan de opdrachtgever/eigenaar. Deze fase bestaat uit twee 
stappen, de Nazorgstap en de normale operationele toestand en de Regulier gebruik- en beheerstap. 
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De Functionele Prestatie Testen (FPT) van de systemen in het gebouw zijn al achter de rug, evenals 
de training van het personeel voor bediening en onderhoud. 
Echter, bij seizoenafhankelijke Cx, die bij klimaatinstallaties nodig is, kunnen de initiële prestaties pas 
na een jaar van permanente/doorgaande FPT beoordeeld worden. Dit vergt een uitgebreidere 
overdrachtsperiode en de Nazorgstap kan daarnaa pas worden uitgevoerd. De Regulier gebruik- en 
beheerstap gaat daarna gewoon door. Het I-Cx proces begint met de Programmastap en eindigt met 
de Nazorgstap. 
Deze laatste stap kan bij seizoenonafhankelijke systemen achterwege blijven. 
 
De commissioner toetst of de onderhoudspartijen en facility de installaties kunnen bedienen en 
onderhouden. 
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5 Modelbepaling van commissioning 
 
In het project wordt het toe te passen model voor de commissioning bepaald op basis van een risico-
inschatting. Hiermee worden de taken die het Cx-team uit zal gaan voeren vastgesteld. Dit model kan 
gebruikt worden om de  inzet en omvang van de Cx-activiteiten te bepalen, conform de 
“risicobepaling-Cx-model” (zie website: https://fhi.nl/dbca/downloads/, “Model Risicobepaling 
Cx.xlsm”). 
 

5.1 Bepalen model commissioning 
 
Op basis van de bepaalde modellen zullen acties plaatsvinden van uit het Cx-team, zie hiervoor het 
blad “Cx Modellen”. 
 

 
Figuur 5 Voorbeeld van detailopgaven van acties Cx-team. 

 

5.2 Procesmodel commissioning 
 
Vanuit de bepaling volgt op basis van risico een procesmodel: 

• Acceptabel MODEL 1 

• Aandachtspunt  MODEL 2 

• Kritisch MODEL 3 

• Zeer kritisch MODEL 4 

• Onacceptabel MODEL 5 

Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt wat het effect op het budget zou kunnen worden. 
 

  

https://fhi.nl/dbca/downloads/
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5.3 Factoren modelbepaling 
 
De factoren om tot de modelbepaling te komen, zijn:  

• gebouwfactoren als bvo, omgeving, functie etc.; 

• kwaliteitsniveau; 

  Technische kader Gevolgen exploitatie 

Hoog Voldoet aan geldende wetten, 
normen en bestek 

Laag aantal opleverpunten en weinig 
klachten in de exploitatie 

Gemiddeld Voldoet aan geldende wetten Gemiddeld aantal opleverpunten en 
klachten in exploitatie 

Laag Voldoet niet (altijd) aan geldende 
wetten, normen en bestek 

Hoog aantal opleverpunten en veel 
klachten in de exploitatie 

• installatietechnisch; 

• bouwkundig. 

5.4 Toetsing en oplevering 
 
Voldoen aan een van deze niveaus houdt in dat er een gedegen toetsings- en opleverprocedure is 
samengesteld die voldoende kwaliteitsborging biedt en waarbij de van toepassing zijnde aspecten 
volledig zijn ingevuld. 
Voor alle niveaus gelden de volgende vier pijlers (NQFP). 

• Kwantiteit (N) Hoeveelheden die benodigd of overeengekomen zijn. 

• Kwaliteit (Q) De beschreven of gevraagde fysieke verschijningsvorm van 

componenten en systemen. 

• Functionaliteit (F) De werking van een component of systeem. 

• Prestaties (P) Kan het component of systeem realiseren wat is overeengekomen. 

Daarnaast kan de 6W+H-methodiek toegepast worden. 
De Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Waarmee en Hoe wordt er aangetoond, gecontroleerd, 
vastgelegd, ge-audit, geverifieerd en gevalideerd dat de juiste Kwantiteit, Kwaliteit, Functionaliteit en 
Prestaties conform het PvE en geaccordeerde wijzigingen (VTW’s) worden opgeleverd. 
 

5.4.1 Verificatie door opdrachtnemer 
De opdrachtnemer (ON) toont aan dat de juiste kwantiteit, functionaliteit en prestatie volgens het 
Programma van Eisen en geaccordeerde wijzigingen (VTW’s) worden opgeleverd aan de 
opdrachtgever (OG). 
 
Deze Verificatie vindt plaats door of namens de opdrachtnemer (ON) en dient een 100% verificatie 
(indien overeengekomen) te zijn op de aspecten kwantiteit (N), kwaliteit (Q), functionaliteit (F) en 
prestatie (P), door middel van objectieve bewijsvoering en daadwerkelijke beleving en gebruik dat 
een faciliteit, systeem of component voldoet aan de behoeften. 
Deze bewijsvoering is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. 

• Verificatie op het ontwerp door middel van berekeningen, simulaties, tekeningen, selecties 

etc. 

• Verificatie op inkoop door middel van controle op bestellingen, visuele inspectie bij 

aflevering, fabrieksinspectie of test (FAT) etc. 

• Verificatie op montage door middel van visuele inspectie van de aangebrachte onderdelen, 

dichtheidscontrole, spoelrapportages, etc. 

• Verificatie van het functioneren door middel van Inbedrijfstellingsrapportage, inregel-, instel- 

en meetrapporten, etc. 

• Aantonen van het functioneren door middel van een stand alone test per systeem (SAT). 
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• Aantonen van het functioneren door middel van een integrale systeem test gericht op de 

interactie van verschillende systemen (ISAT). 

• Aantonen van het functioneren van de complete  gebouwgebonden systemen in combinatie  

met het gebouw en het beoogde gebruik. Deze test zal gebaseerd  zijn op één of meerdere 

gebruiksscenario’s. 

• Tenslotte zal het gebouw worden over gedragen met overhandiging van alle as-built 

documenten, onderhoudsprotocollen, componentspecificaties etc. 

• Indien overeengekomen kunnen nog seizoensgebonden tests worden verlangd. 

 

5.4.2 Validatie door Cx-Autoriteit en/of Cx-manager 
De door de opdrachtnemer aangeleverde verificaties worden in opdracht van de opdrachtgever door 
het Cx-team onder verantwoording van de Commissioning Autoriteit (CxA) beoordeeld op 
correctheid.  
Tevens zullen namens de opdrachtgever de benodigde verificaties, test- en aantoonmomenten 
worden bijgewoond. Op basis van steekproeven zal de CxA deelnemen (of deel laten nemen) aan 
deze momenten. 
 
Afhankelijk van het gekozen niveau uit de “Risico bepaling Cx-model” en in overleg met de 
opdrachtgever wordt bepaald welk niveau van steekproeven hiervoor gehanteerd wordt.  
Als richtlijn kan onderstaande tabel worden gehanteerd. 
 

Model uit 
risicobepaling 

Kwaliteit  
(Q) 

Kwantiteit 
(N) 

Functionaliteit 
(F) 

Prestatie  
(P) 

1 5-10% 5-10% 100% 10-20% 

2 15-25% 15-25% 100% 30-40% 

3 40-50% 40-50% 100% 50-70% 

4 80-100% 80-100% 100% 90-100% 

5 100% 100% 100% 100% 
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6. Documentatie van het commissioningproces 
 
Een commissionningproces of -traject moet gedegen, betrouwbaar en reproduceerbaar worden 
gedocumenteerd tijdens alle fasen van het ontwerp-, bouw- en realisatieproces door de 
Opdrachtnemer (ON). De documentatie kan en moet worden gebruikt als bewijslast voor diverse 
soorten certificering (BREEAM, LEED, WELL etc.). De ON levert en verifieert de documentatie en 
bewijslast en de Cx valideert deze.  
Als het Cx-dossier compleet is aangeleverd en geverifieerd en door Cx gevalideerd is, dan is er 
voldoende informatie beschikbaar om het gebouwdossier juist te voorzien van de benodigde 
informatie. Dit zorgt voor een ‘soft landing’ van realisatie naar exploitatie. 
Het is nuttig (vaak noodzakelijk) dat er schriftelijke afspraken worden gemaakt tussen de 
verschillende partijen over de te leveren documentatie/bewijslast en wanneer deze verstrekt moet 
worden.  
 
Onderstaand een overzicht wat er zoal in een Cx-offerte, Cx-plan en Cx-rapportage dient te staan. 
 

6.1 Cx-offerte 
 
In een Cx-offerte dient minimaal het volgende omschreven te zijn. 

• Toelichting/motivatie waarom Cx zinvol en noodzakelijk is. 

• Aanleiding, ambitie, wensen en eisen van opdrachtgever. 

• Aangeven en toelichten welk type Cx wordt voorgesteld. 

• Plan van aanpak Cx over de verschillende bouwfasen vanaf ontwerp- tot en met 

exploitatiefase. 

• Prijs en onderbouwing. 

• Planning met meest realistische doorloop- en uitvoeringstijd. 

• Risico analyse (grove inschatting van reductie faalkosten). 

• Expertise voorgestelde Cx-team. 

 

6.2  Cx-plan 
 
In een Cx-plan dient minimaal het volgende omschreven te zijn. 

• Afbakening van de prestatieborging per bouwfase zoals overeengekomen. 

• Intensiteit van Cx. 

• Samenstelling Cx-team. 

• Demarcatie taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

• Op welke installaties of onderdelen van het gebouw Cx wordt uitgevoerd. 

• Opgave tijdsbesteding en planning. 

• Bijlagen met bijvoorbeeld van toepassing zijnde normen en richtlijnen (alleen 

bovenwettelijk). 

• Vereiste bewijslast welke door de ON aangeleverd dient te worden. 

 

6.3 Cx-rapportage 
 
De Cx-rapportage is een rapport over de gelopen Cx-route (proces) en hoe het Cx-plan is uitgevoerd, 
voor de overeengekomen processtappen. 
Eventuele wijzigingen en afwijken worden vermeld en in een Cx-rapportage geeft de Cx-manager of 
Cx-autoriteit aan of in zijn/haar optiek voldaan is aan de gestelde en overeengekomen Q, N, F & P 
eisen. 
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In een Cx-rapportage worden de uitgevoerde werkzaamheden omschreven of als bijlage benoemd. 

• Testprocedures en -verslagen; 

• Logboeken; 

• Cx-verslagen; 

• Gebruiks- en onderhoudsboeken; 

• Opleidingsdocumenten. 

 

6.3 Cx-dossier 
 
Het Cx-dossier bestaat uit het volgende. 

• Overzicht van alle onderdelen waarop Cx is uitgevoerd. 

• Duidelijke mappenstructuur van de documenten. 

• Managementsamenvatting. 

• Lijst van deelnemers en hun rollen. 

• Beknopte omschrijving van het gebouw of de installatie. 

• Overzicht van het commissioning‐werk en een afbakening van de testen. 

• Algemene omschrijving van test‐ en verificatiemethodes.  

• Alle punten waar nog niet aan voldaan wordt, worden specifiek vermeld.  

• Aanbevelingen voor verbetering van de apparatuur of de bediening ervan, zoals toekomstige 

acties of wijzigingen in het commissioningproces worden opgesomd. 

Veelal worden dit soort zaken tijdens de commissioning met een voortgangsrapport al 
bijgehouden.  
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7. Aanbevelingen 
 
Commissioning (Cx) is een kwaliteitsborgingsproces dat de Kwaliteit, Kwantiteit, Functionaliteit en 
Prestaties van bouwgerelateerde processen borgt. Door middel van commissioningsprocessen wordt 
gecontroleerd en gevalideerd of het gebouw en/of de installaties op de juiste wijze zijn gerealiseerd 
en aan het Programma van Eisen en eventuele geaccordeerde wijzigingen voldoet. De markt 
(opdrachtgevers en opdrachtnemers) heeft behoefte aan een eenduidige, praktisch ingestelde 
Leidraad Commissioning zodat er uniformiteit in deze commissioningsprocessen wordt gedefinieerd 
en het praktisch uitvoerbaar wordt. Met deze Leidraad Commissioning heeft de DBCxA structuur 
aangebracht voor commissioningsprocessen. 
Nadat een gebouw/installatie in gebruik is genomen, de zogenaamde exploitatiefase, is het 
noodzakelijk en nuttig om de kwaliteit, functionaliteit en prestaties te behouden, te optimaliseren en 
dit te borgen/controleren (waardebehoud). Commissioning kan hiervoor zorgen, waarbij het 
belangrijk is de drie Commissioningssystemen te kennen:  

• retro-commissioning, met terugwerkende kracht bij bestaand vastgoed; 
• re-commissioning, her-commissioning in aanvulling op Initial Commisioning of Retro-

commissioning en op basis van bewuste, specifieke redenen; 
• continous commissioning, een permanente vorm van commissioning. 

 
Meer informatie over commissioning en deze leidraad is te verkrijgen bij de volgende organisaties. 
 

• Dutch Building Commissioning Association (DBCxA) 
Leusdereind 12 
3832 RC Leusden 
033 465 75 07 
https://fhi.nl/dbca 
 

• TVVL Platform voor mens en Techniek 
(o.a. opleider t.b.v. Commissioning) 
Korenmolenlaan 4 
3447 GG  Woerden 
088 401 06 00  
https://www.tvvl.nl 
 

• Dutch Green Building Council (DGBC) 
(beheerder van BREEAM.NL keurmerken en daarmee voorschrijver van Commissioning) 
Zuid Hollandlaan 7 
2596 AL Den Haag 
088 55 80 100 
https://www.dgbc.nl/  
 

• ISSO 
(uitgever van richtlijnen voor ontwerp, realisatie, uitvoering en commissioning) 
Weena 505 
3013 AL Rotterdam 
010-2065969 
https:\\open.isso.nl 

 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffhi.nl%2Fdbca&data=04%7C01%7Cmichel.vande.laar%40bam.com%7C4ad0189ee068403bbb8b08d99c7d7e98%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637712885093468901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=47dqo85dDk8FsIPN71um8h0r88nF5GQ8tmc5kuGjvRk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tvvl.nl%2F&data=04%7C01%7Cmichel.vande.laar%40bam.com%7C4ad0189ee068403bbb8b08d99c7d7e98%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637712885093468901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=on3Q0FUqfje8vFVbQWp%2BCqz1hfw3bBwiYFbnryF68SI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dgbc.nl%2F&data=04%7C01%7Cmichel.vande.laar%40bam.com%7C4ad0189ee068403bbb8b08d99c7d7e98%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C0%7C637712885093478859%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zZCdcJ%2Fskq5hApBMAJmJ%2BIX2LW1nqUAJ3bzqM0x9UME%3D&reserved=0
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Bijlagen, Begrippenlijst 
 

Afkorting / 
term 

Toelichting 
 

Assessor Beoordelaar die vaststelt in hoeverre er aan de vooraf gestelde eisen is voldaan. 

Audit Systematische en periodieke controle van een organisatie, bedrijf, procedure of proces 

Bestek Beschrijving van de opdracht compleet met bijlagen en nota’s. Als grondslag voor het 
contract. 

BIM Bouwwerk Informatie Model 

BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method 

BRL  BeoordelingsRichtLijn 

B&O Beheer & Onderhoud 

Black building 
test 

Testen van een faciliteit, systeem of component door het simuleren van netuitval en 
falen van de noodstroominstallaties. De betreffende installaties zijn hierbij volledig 
spanningsloos, ook worden alle batterijen, accu’s, etc. ontladen of ontkoppeld. Nadat 
een faciliteit, systeem of component volledig ‘zwart’ is, wordt deze herstart door 
fasegewijs noodvoorzieningen op te starten. 

CE Markering conform richtlijn 305/2011/EU (CPR) of richtlijn 2006/42/EG – Machinerichtlijn 

Cd&E Coördinator design & engineering 

Cx Commissioning 
Aantonen dat een faciliteit, systeem of component op de juiste wijze is gebouwd of 
geïnstalleerd en functioneert conform de gewenste kwaliteitseisen en functionaliteiten. 

CxM  Commissioning Manager 
De CxM voert taken uit als: Adviseren, organiseren van de validatie, regie voeren, 
Valideren, Rapporteren, budget monitoring en communiceren1 

CxA  Commissioning Autoriteit 
De CxA is onafhankelijk van de installateur, stelt Cx-plan en Cx-rapport op.1 

CxS Commissioning Specialist 
De CxS voert taken uit als: Uitvoeren, organiseren van de verificatie, inspecteren en 
beoordelen, rapporteren en communiceren.1 

DBFMO Design Build Finance Maintain Operate (DBFM of DBFMO) is de meest geïntegreerde 
variant van publiek-private samenwerking (PPS), waarbij alle aspecten van een project 
integraal worden geregeld.  
Design:  ontwerp 
Build:  bouw 
Finance:  financiering 
Maintain:  onderhoud 
Operate:  exploitatie (als hier geen sprake van is, gaat het om een DBFM-project). 

DMS Document management system 

DO Definitief Ontwerp2 
Het doel van deze fase is: het ontwikkelen van een gedetailleerde voorstelling van het 
bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne 
en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve 
opbouw en aard en capaciteit van de installaties. 
 
De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak: 
• het vastleggen van de definitieve stedenbouwkundige inpassing van het bouwwerk; 
• het vastleggen van de definitieve ruimtelijke indeling; 
• het vastleggen van de architectonische verschijningsvorm; 
• het (globaal) bepalen van toe te passen materialen, afwerkingen en bouwtechnische 

uitwerking t.b.v. de definitieve beeldvorming; 
• het vastleggen van het definitieve ontwerp voor de buitenruimte; 
• het ondersteunen van de DO-ontwikkeling op bouwfysische en akoestische aspecten; 
• het uitwerken van de definitieve hoofdopzet van de draagconstructies, inclusief 

ontwerpberekeningen; 
• het werken van de definitieve hoofdopzet van de installaties, inclusief definitieve 

installatieberekeningen en capaciteitsbepalingen 
• het integreren van de deelontwerpen (bouwkundig, constructief, installatietechnisch); 
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• het uitbrengen van brandveiligheidsadviezen; 
• het aanvragen van de bouwvergunning. 

EMVI Economsich Meest Verantwoorde Investering 

FAT Factory Acceptance Test 
Test uitgevoerd in de fabriek/bij de leverancier om vast te stellen en vast te leggen dat 
een systeem voldoet aan/werkt volgens de voorgeschreven specificaties. 
(zinvol bij niet generieke producten) 

IBS In Bedrijf Stellen 

ISAT Integrated Site Acceptance Test 
Test uitgevoerd in de definitieve gebruiksopstelling om vast te stellen en vast te leggen 
dat de hardware en/of software van meerdere systemen samen werken volgens de 
voorgeschreven specificaties.  

ISSO Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek, www.isso.nl 

Issue(s) Onduidelijkheden, restpunten, afwijkingen of opmerkingen gerelateerd aan het Cx-
proces. 

IV Installatieverantwoordelijke 

Major Meer, groter  

Meta-data Gegevens die karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. 
Documenteigenschappen waaronder datum, status, auteur, code, etc. Metadata kunnen 
in een DMS worden opgeslagen en kunnen gebruikt worden als zoekcriteria. 

Mechanical 
Complete 

Mechanical Complete houdt in dat de installaties zijn geïnstalleerd conform het 
Uitvoeringsontwerp (UO) en dat de kwaliteit is aangetoond, d.m.v. onder andere visuele 
kwaliteitsrapportages en persrapportages. 

Minor Minder, gering, weinig 

MO Maintenance & Operate 

NL-Sfb Classificatie van bouwdelen, in Nederland in gebruik in de bouw- en installatiebranche 
(zie: https://www.bimloket.nl/p/664/Over-NLSfB) 

OG Opdrachtgever, de partij die de opdracht verleent. 

ON Opdrachtnemer, de partij die de opdracht uitvoert. 

OS Outputspecificatie 

P&ID Proces (or Piping) and Instrument(ation) Diagram, ook wel Principe Schema 

PEP Project Execution Plan  

PID Project Initiatie Document 

PM Project Manager of Project Management 

PMP Projectmanagementplan   

PvE Programma van Eisen 

SAT Site Acceptance Test 
Test uitgevoerd in de definitieve gebruiksopstelling om vast te stellen en vast te leggen 
dat de hardware en/of software van een enkel systeem werkt volgens de voorgeschreven 
specificaties. 

SMART Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 

SO Structuur ontwerp2 of Schets Ontwerp 
Het doel van deze fase is: het ontwikkelen van een globale voorstelling van het project, 
zodanig dat deze een goed beeld geeft van de oplossingen op stedenbouwkundige schaal 
en van de hoofdvorm en hoofdindeling van de bebouwing. 
 
De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak: 
• het maken van een stedenbouwkundig plan wat betreft bebouwing en landschap; 
• het ontwerpen van de hoofdvorm en de hoofdindeling van de bebouwing ‘vlekkenplan’; 
• het verkennen van de constructieve opzet (principes van de hoofddraagstructuur); 
• het adviseren inzake mogelijke energievoorzieningen installatieconcepten. 
 

TOAT Total Operational Acceptance Test 
Een test waarbij het gebouw in gebruik genomen wordt en vast stelt dat alle installaties 
functioneren zoals het hoort. 
 
 

TO Technisch ontwerp2 
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Het doel van deze fase is: het zodanig – in technische zin – uitwerken en specificeren van 
het bouwwerk in al zijn facetten, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming voor de 
uitvoering kan plaatsvinden. 
 

De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak: 
• het uitwerken van het Definitief Ontwerp in ‘technische’ tekeningen met definitieve 

indelingen, inrichting en aanzichten, inclusief ruimtenen bouwdeelspecificaties, 
maatvoeringen en detailleringen; 

• het technisch specificeren van het ontwerp voor de buitenruimte; 
• het ondersteunen en sturen van de TO-ontwikkeling op bouwfysische en akoestische 

aspecten; 
• het uitwerken van het constructief ontwerp in een palenplan, plattegronden en 

doorsneden van de draagstructuur, inclusief maatvoeringen van constructiedelen en 
principedetailleringen; 

• het maken van constructieve hoofdberekeningen; 
• het maken van gedetailleerde installatieberekeningen; 
• het maken van installatietekeningen met o.a. dimensionering en maatvoering van alle 

leidingen en eindtoestellen, schema’s waarin werking en capaciteit van installaties 
eenduidig worden vastgelegd en klimaatcondities per ruimte; 

• het opstellen van technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) voor bouwkundig, 
constructief en installatietechnisch werk; 

• het integreren van de deelontwerpen (bouwkundig, constructief, installatietechnisch). 

UAV Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken (UAV) zijn een pakket regels die van toepassing verklaard 
kunnen worden op aannemingsovereenkomsten in de bouw en bij technische 
installatiewerken. 

UAV-gc Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-gc) 
De UAV-gc is specifiek ontwikkeld voor geïntegreerde bouworganisatievorm als Design & 
Construct. 
Bij geïntegreerde bouworganisatievormen krijgt de opdrachtnemer meer taken en meer 
verantwoordelijkheid. Bij traditionele bouworganisatievormen ziet de aanbesteder zich 
als de deskundige partij en houdt de regie van begin tot eind in eigen hand. 
Voor de bouworganisatievormen DBFM of DBFMO zijn deze gestandaardiseerde 
juridisch-administratieve voorwaarden niet geschikt. 

UO Uitvoering gereed ontwerp2 
Het doel van deze fase is: het zodanig uitwerken van het ontwerp, dat aan de hand 

daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke 
uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden. 
 

De werkzaamheden van adviseurs omvatten in deze fase in hoofdzaak: 
• het maken van bouwuitvoeringstekeningen (‘werktekeningen’) voor bouwkundig werk, 

constructies en installaties, inclusief de onderlinge afstemming daarvan; 
• maken van vormtekeningen van buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige en 

constructieve componenten; 
• het voorbereiden, verzorgen en/of coördineren van de detailengineering van 

(deel)constructies; 
• het controleren van uitwerkingen door leveranciers van deelconstructies en het 

bewaken van de constructieve samenhang; 
• het maken van gedetailleerde capaciteits- en dimensioneringsberekeningen voor alle 

installatieonderdelen. 

URS User Requirement Specification 

V&G Veiligheid & Gezondheid 

Validatie Iets geldig verklaren. 
Bevestiging door middel van objectieve bewijsvoering en daadwerkelijke beleving en 
gebruik dat een faciliteit, systeem of component voldoet aan de behoeften. 

Verificatie Onderzoeken of iets juist is. 
Bevestiging door onderzoek en verstrekking van objectief bewijs dat een faciliteit, 
systeem of component aan de gespecificeerde eisen c.q. uitvraag is voldaan. 

VI Visuele Inspectie 
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VMP Validatiemasterplan 

VO Voorontwerp2 
Het doel van deze fase is: het ontwikkelen van een globale voorstelling van het 
bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en 
ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische 
verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten. 
 
De werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak: 
• het uitwerken van de stedenbouwkundige inpassing van het bouwwerk in de omgeving; 
• het ontwerpen van de functionele en ruimtelijke indeling; 
• het ontwerpen van de architectonische verschijningsvorm; 
• het maken van een conceptueel ontwerp voor de buitenruimte; 
• het uitbrengen en verwerken van richtinggevende adviezen op het gebied van 

bouwfysica en akoestiek; 
• het ontwerpen van de hoofdopzet van de draagconstructie, inclusief voorlopige 

materiaalkeuze en globale dimensionering; 
• het ontwerpen van de hoofdopzet van de installaties, ten behoeve van de inpassing in 

het bouwproject; 
• het integreren van de deelontwerpen (bouwkundig, constructief, installatietechnisch); 
• het ontwikkelen van een brandveiligheidsconcept. 

VTW Verzoek Tot Wijziging of request for change (RFC) 

WV WerkVerantwoordelijke 

 
Verwijzingen: 
1 Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1 
2 Standaardtaakbeschrijving DNR-STB 2014, BNA/NL ingenieurs 

 
 


