
COMMISS IONING48

TVVL Stuurgroep 
Commissioning

In het themanummer “prestatieborging” van TVVL Magazine, 

december 2008, is Commissioning uitvoerig beschreven als een 

methode voor prestatieborging van installaties [1], [2]. Een be-

langrijke conclusie is dat de markt van Commissioning nog verder 

dient te worden ontwikkeld en dat kennisoverdracht daarbij een 

belangrijk middel is. TVVL levert met de cursus “Commissioning 

duurzame installaties” een goede bijdrage. De stuurgroep Com-

missioning, onderdeel van het Curatorium Cursussen, heeft de 

taak om deze cursus te actualiseren en te verbeteren. Dit artikel 

geeft een overzicht van onderwerpen die in de stuurgroep aan de 

orde zijn.

- door ir. J. Schonewille*

* Stuurgroep Commissioning, voorzitter.

C
ommissioning moet worden 

toegepast om de kwaliteit 

van gebouwen en installaties 

op het gewenste niveau te krijgen en 

te houden. Ondanks regelgeving en 

richtlijnen is de resulterende kwaliteit 

van installaties veelal voor verbetering 

vatbaar. Dit blijkt uit een studie van 

TNO waarin meer dan 50 installaties 

door middel van een quick scan zijn 

beoordeeld op goede werking. De 

conclusie luidt dat circa 70 % van de 

klimaatinstallaties niet naar behoren 

functioneert. 

De TVVL is van mening dat de pres-

taties van klimaatinstallaties kunnen 

worden verbeterd door de introductie 

van Commissioning in het bouwpro-

ces. De beoogde doelen zijn: 

i:   grotere tevredenheid gebruikers met 

het binnenklimaat, 

ii:  betere kwaliteit van de systemen, 

iii: minder storingen, 

iv: lager energiegebruik, 

v:  lagere lifecycle-kosten. 

Commissioning kan een belangrijke 

bijdrage leveren bij het realiseren van 

de doelstellingen van het nationale 

CO
2
- en energiereductiebeleid. Het 

biedt meer zekerheid dat de beoogde 

prestaties bij oplevering, maar ook 

gedurende de beoogde levensduur 

worden gehaald. 

Commissioning is een gefaseerd proces 

gericht op de kwaliteitsbeheersing 

en prestatieborging van installaties. 

Dit proces begint bij de start van een 

project met een Commissioningplan. 

Het plan beschrijft de organisatie en 

uitvoering van kwaliteitsborging in alle 

fasen van een project. Bij bestaande 

installaties is Commissioning gericht 

op het in stand houden van de goede 

werking en het verifiëren van geleverde 

prestaties. Belangrijke indicatoren zijn: 

de kwaliteit van het binnenklimaat, 

het aantal klachten, het aantal storin-

gen per jaar, het energiegebruik. 

VOORDELEN COMMISSIONING 
Een belangrijk voordeel van Commis-

sioning is de potentiële besparing op 

lifecycle-kosten. Uit figuur 1 blijkt dat 

extra inspanningen moeten worden 

geleverd in de ontwerp en realisatie-

fasen. Daartegenover staat een lagere 

contante waarde van de exploitatiekos-

ten in de gebruiksfase. 

Zoals hiervoor aangegeven begint het 

Commissioningproces bij de start van 

het project, zo vroeg mogelijk dus. Dat 

is in figuur 2 nog eens illustratief weer-

gegeven. De x-as geeft de verschillende 

bouwfasen weer t/m ingebruikname. 

De y-as geeft enerzijds de kosten weer 

van noodzakelijke aanpassingen die 

in het bouwproces moeten worden 

gedaan en anderzijds het voordeel en 

kostenbesparing op de momenten dat 

met het Commissioning-proces wordt 

gestart. De stuurgroep heeft zich 

voorgenomen om de kosten en baten 

van Commissioning te illustreren aan 

de hand van een businesscase.

Uit figuur 2 blijkt dat de kosten voor 

aanpassingen laag zijn en de besparin-

gen hoog als Commissioning vroeg in 

het bouwproces wordt ingezet. Den-

ken we dat Commissioning pas bij de 

oplevering kan starten dan is de kans 
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groot dat daar aanzienlijke kosten mee 

gemoeid zijn. Dat is zeker het geval als 

installaties of onderdelen van installa-

ties moeten worden vervangen. 

De noodzaak van Commissioning 

wordt nog eens geïllustreerd in figuur 

3 waar het comfortprestatieniveau in 

een gebouw als functie van de tijd is 

weergegeven.

In de gebruiksfase van het gebouw 

zal in de loop van de tijd de comfort-

prestaties afnemen. Dit kan verschil-

lende oorzaken hebben. Verminderde 

comfortprestaties resulteren in een 

toename van het aantal klachten. Op 

een gegeven moment is een dieptepunt 

bereikt en worden door de gebouw-

gebruiker professionals ingeschakeld 

om na te gaan hoe het comfortniveau 

weer op een gewenst niveau (grijze 

onderbroken lijn) kan worden terug-

gebracht. Zonder verdere acties zal na 

verloop van tijd het hier geschetste 

beeld van prestatievermindering zich 

herhalen. Prestatieterugloop is tot een 

minimum te beperken als Permanente 

Commissioning wordt toegepast. 

LEERGANG COMMISSIONING
De markt van Commissioning moet 

nog verder worden ontwikkeld. Hier-

bij is kennisoverdracht naar alle bij 

het gebouwproces betrokken partijen 

van belang. Eén van de belangrijke 

instrumenten om dit te realiseren 

is de TVVL cursus “Commissioning 
duurzame energie installaties”. Deze 

leergang is het resultaat van een door 

het Ministerie van Economische 

Zaken ondersteund Europees Project. 

Doelstelling van het project was het 

realiseren van een cursus en een onder-

steunde cd-rom.

De TVVL is in 2004 gestart met de 

leergang Commissioning Duurzame 

Energie-installaties (DEI) ,bestemd 

voor de ervaren hbo-technicus kli-

maattechniek, die zich wil ontwikke-

len tot “Commissioning Autoriteit”. De 

Commissioning Autoriteit (CA) is een 

gekwalificeerd persoon, c.q. bedrijf of 

bureau, die het hele Commissioning-

proces coördineert en overziet. De CA 

kan zijn rol op verschillende wijzen 

invullen. De CA kan zijn diensten 

aanbieden als onafhankelijk technisch 

accountant, die het proces bewaakt en 

voor de opdrachtgever controleert of 

de van tevoren afgesproken kwaliteit 

in ontwerp en uitvoering wordt gele-

verd. De CA kan zijn rol ook invullen 

als Commissioningmanager die direct 

leiding geeft aan de uitvoering van 

Commissioningactiviteiten. De TVVL 

cursus richt zich vooral op de uitvoe-

ring van het Commissioningproces 

bij nieuwbouwprojecten binnen de 

utiliteitsbouw. 

In de cursus komen verschillende 

onderdelen van het Commissioning-

proces aan bod:

1.  de rol van Commissioning en de 

Commissioning Autoriteit in het 

bouwproces;

2. commissioning, opdracht; 

3.  commissioning, bestek en tekenin-

gen; 

4.  commissioning, vóór inbedrijfstel-

ling; 

5. commissioning, bij inbedrijfstelling; 

6. commissioning, bij oplevering; 

7.  commissioning, einde garantie-

periode. 

In voorbereiding is een cursusdeel 

over recommissioning en permanente 

Commissioning van bestaande instal-

laties.

MARKTONTWIKKELING VERSUS 
LEERGANG COMMISSIONING
Oud-cursisten melden terug dat er 

weinig marktvraag is naar Commis-

sioningdiensten. Zij melden ook dat 

de cursus onvoldoende praktische 

hulpmiddelen biedt om het vak van 

commissioner te kunnen uitoefenen 

en ervaren dit als een gemis. De cursus 

geeft wel goed inzicht in het proces 

maar levert geen gereedschapskist met 

instrumenten. Degelijke toolboxes 

bestaan wel in Angelsaksische landen 

waar Commissioning van gebouw-

installaties verder is ontwikkeld dan in 

Nederland. Ook in de procesindustrie 

wordt Commissioning professioneel 

toegepast. Een toenemend aantal 

opdrachtgevers onderkent het belang 

en de voordelen van Commissioning. 

Desondanks ontwikkelt de markt voor 

Commissioning in Nederland zich 

onvoldoende en gefragmenteerd. 

We constateren wel positieve ontwik-

kelingen. Zo hebben TNO en Halmos 

met monitoring in meer dan 50 

gebouwen aangetoond dat Commis-

sioning nodig is om de kwaliteit en 

de prestaties van installaties te borgen. 

Onderzoek in Amerika heeft aange-

toond dat Commissioning lonend 

is [3]. Grote marktpartijen en dan 

vooral de gebouweigenaren/ huurders 

nemen initiatieven om te komen tot 

een betere kwaliteit in hun gebouwen. 

Stichting ISSO heeft een platform 

Duurzaam Beheer en Onderhoud 

opgericht waarin marktpartijen en 

opdrachtgevers bij elkaar zijn gebracht. 

De verwachting is dat een nieuwe 

publicatieserie van ISSO over dit 

onderwerp de vraag naar Commis-

sioningdiensten vanaf 2010 positief zal 

beïnvloeden.

Wij verwachten ook dat er in de ko-

mende jaren een toenemende vraag zal 

zijn naar Commissioning gerelateerde 

activiteiten. Dit betreft het borgen van 

de prestaties van gebouwinstallaties 

voor comfort, gezondheid en ener-
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Het verloop van de comfortprestaties in een gebouw als functie van de tijd.

- FIGUUR 3 -



50 COMMISS IONING

giegebruik. Vanuit de installatiesector 

neemt de aandacht voor dit onderwerp 

toe. Er was grote belangstelling voor 

twee workshops (16 en 23 april 2009), 

georganiseerd door TNO/ TVVL en 

Uneto-Vni.

Het organiseren van workshops en het 

geven van een cursus Commissioning 

is naar de mening van de stuurgroep 

onvoldoende. Het marktsegment zal 

moeten worden gefaciliteerd om dit 

verder te kunnen oppakken.

DUTCH BUILDING COMMISSIONING 
ASSOCIATIONS (DBCA)
In een aantal landen zijn zg. Building 

Commissioning Associations actief. 

Deze clubs zijn opgericht om het 

praktische Commissioningwerk pro-

fessioneel te ondersteunen en tevens 

te zorgen dat het geheel die kwaliteit 

blijft uitstralen die wenselijk is voor 

een tevreden opdrachtgever. 

Deze Associations vertegenwoordigen 

de Commissioningmarkt/deelnemers. 

De onderstaande activiteiten behoren 

bij de Commissioning Association 

(CAS):

- voorlichting/ communicatie;

- training;

- certificering;

- standaardisatie;

- kwaliteitsborging;

- procedures en richtlijnen;

- internationale contacten met CAS’s.

In de Commissioning Association 

zijn zowel commissioners als ook de 

toeleverende industrie e.a. vertegen-

woordigd.

De TVVL stuurgroep Commissioning 

en de TVVL afdeling GB hebben 

momenteel intensief overleg over nut 

en noodzaak voor het oprichten van 

een Dutch Building Commissioning 

Association (DBCA).

De DBCA heeft als taak het markt-

segment te gaan ondersteunen door 

de DBCA ontwikkelde standaard 

Commissioningproces protocollen/ 

templates die in het werkveld worden 

gebruikt door verschillende doel-

groepen. Als voorbeeld: installateurs, 

service bedrijven etc. Belangrijk is dat 

deze protocollen (de facto standaards!) 

door opdrachtgevers worden geaccep-

teerd. 

Voorbeelden van protocollen zijn:

-  opzetten van een Commissioning-

plan voor de verschillende fasen in 

het bouwproces (van ontwerp tot in 

gebruiknamen);

- monitoring en Verificationplan;

-  het opzetten van een Commissio-

ningteam;

-  de rol en verantwoordelijkheden 

van de verschillende partijen in het 

Commissioningteam gedurende de 

verschillende fasen in het bouwpro-

ces; 

-  beschikbaar stellen van standaard 

contractdocumenten;

-  prefunctional performance checklists 

van apparaten;

-  functionele performance checklists 

van apparaten;

- testprocedures;

- TAB-plan checklist;

-  commissioningproces checklist voor 

de bouwfase (constructiefase);

-  eisen die worden gesteld aan Com-

missioningtraining; 

- etc.

De taak van de Association is dat 

zij zulke protocollen uitwerkt/ laat 

uitwerken en aan de leden beschikbaar 

stelt. Hierbij moet worden gedacht 

aan het plaatsen van deze documenten 

op de website van de association die 

dan kunnen worden gedownload door 

haar leden.

De stuurgroep Commissioning wil, 

samen met de TVVL afdeling GB, 

zich inzetten om:

-  de marktontwikkeling voor Commis-

sioning te stimuleren en waar nodig 

te faciliteren,

-  de gewenste marktontwikkeling op 

gang te brengen door de oprichting 

van een Dutch Building Commissio-

ning Association (DBCA);

-  te zorgen dat de DCAB is gelieerd 

aan een internationale koepelorga-

nisatie om toegang te krijgen tot het 

bestaande instrumentarium voor 

commissioners;

-  het internationaal beschikbare instru-

mentarium beschikbaar te krijgen 

voor de Nederlandse Commissioning 

praktijk;

-  de vereniging TVVL te enthousi-

asmeren om het initiatief te nemen 

tot de oprichting van de Dutch 

Building Commissioning Association 

(DBCA).

De stuurgroep Commissioning is van 

mening dat:

-  het bestuur van de DBCA moet 

worden samengesteld uit vertegen-

woordigers van brancheorganisaties, 

kennisinstituten en opdrachtgevers. 

-  de TVVL een sterke binding met de 

toekomstige DBCA moet houden.

De stuurgroep van de Cursus Com-

missioning heeft voornoemde visie 

voorgelegd aan het bestuur van de 

TVVL. 

CURSUSINFORMATIE “COMMISSIO-
NING DUURZAME INSTALLATIES”
De eerstvolgende Cursus Commissio-

ning van de TVVL start op 18 januari 

2010. De les bestaat uit zes lesdagen 

en wordt afgesloten met een examen. 

De kosten bedragen € 2.090,00 voor 

leden van de TVVL en medewerkers 

van TVVL-begunstigers en € 2.710,00 

voor niet leden. Meer informatie over 

de cursus, zoals uitvoering en aanmel-

ding kunt u vinden op www.tvvl.nl bij 

cursussen.
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