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DE BETEKENIS VAN DE BLOKKEN IN DE SCHEMA'S UIT HET VERSLAG 

niet nader .bepaalde gegevensverzameling 

formulier 

.bestand(.bestandsstructuur niet nader .bepaald) 

programma, in het .bijzonder een rekenprogramma 

programma, in het .bijzonder een programma dat een 
rel a tie verzorgt tussen twee bestanden 

keuze-vorm, in welke positie een .beslisser een 
keuze kan maken tussen twee mogelijkheden 
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DE LOON-, MATERIAAL- , ONDERAANNEEM- EN BOUWPLAATSKOSTENVER-
SCHILLEN. 

Pro.ICTIUtU' Z OORMH. VERSGil Z lOONYERSCil ZIIA TERIAAI. VERSGil 1. OOINPI.MTSI:OSTOMRSOI. Z TOTMLYI:RSCil 

" 2 " 2 
41 12 -33 -50 -59 41 53 

43 -3& 60 -90 7 

51 -u 20 17 21 -33 0 12 

52 2 -&6 -108 10 -260 2 -14 

71 10 -40 -51 -9 9 17 4 

59 18 7 -4 7 -33 -8 5 

36 • 45 -38 -52 -40 -500 -200 5 

4Z 20 -36 -46 -18 50 78 -1 

" 30 -33 -42 -40 -66 -44 -5 

46 29 -25 -44 -16 -220 -160 -2 

38 -65 -10 -19 42 -38 -29 

45 -52 -100 -111 45 -80 -70 -1 

54 -63 55 50 9 -60 0 13 

50 -11 -20 -35 17 -m -Hl -2 

65 24 -17 -11 33 5 

m: de resultaten uit deze kolom zijn voor de uitvoeringskosten 
gecorrigeerd. 

z: de resultaten in deze kolom zijn niet voor de uitvoeringskosten 
gecorrigeerd. 
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DE INSCHRIJVINGSBEGROTING 

Een inschrijvings.begroting wordt opgesteld door de calculator 
aan de hand van teKeningen en een .besteK. Een 1nschrijvings.be
groting .bestaat uit rijen en Kolommen. In de rijen worden de 
loona:K ti v iteiten, ma ter i alen, onderaanneemak ti v1te1ten en bouw
plaa ts:Kostenposten ingevuld. In de Kolommmen worden de prijzen, 
hoeveelheden en :Kosten ingevuld(zie figuur b4.1). 

loon aater.iaal onderaallllel!er 
paragraaf subparagraaf kostenpost nor a hoenelileid uren prü homelileid kosten kosten 

bouwplaats- llitYoering 5000 
losten hUlp aan der- 10 

den 
keet 1000 

subtotaal 10 6000 

betODterl lelder beiDten 65 65 
egaliseren 10 
beton st.orten 0,5 20 10 100 

hellingsbaan bekisten 1,5 30 45 
egaliseren 5 
beton st.orten z 12 24 100 12 1200 

subtotaal 159 3200 

l111lStstof- alllliniu ko- 100 10 1000 
aater.ialen ~ 

plastic wand- 50 20 1000 
bekJeding 

subtotaal 2000 

de. 

De rijen 
De rijen van de inschrijvingsbegroting zijn in groepen verdeeld. 
De groepen worden paragrafen genoemd. Bij de :Keuze van de para
grafen laat een calculator zich meestal leiden door de paragraaf 
indeling in het bestek. Binnen een paragraaf staan alle Kosten 
die op de paragraaf betreKKing he.bben(in het voorbeeld van fi
guur .b4.1 .bekisten, egaliseren en beton storten .bij de paragraaf 
.betonwerk). In sommige gevallen(.bij voorbeeld .bij .betonwer:K in 
figuur .b4.1) is een paragraaf weer opgedeeld in su.bparagrafen, 
die .bij voorbeeld .betrekKing hebben op een specifiek .bouwdeel. 
Meestal voert de calculator na iedere paragraaf een subtotaal 
rij in waarin de :Kolommen binnen een paragraaf worden opgeteld 
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(in het voorbeeld Z~Jn alleen de kosten opgeteld omdat het op
tellen van prijzen, normen en hoeveelheden (vaak met verschillen
de eenheden) meestal niet zinvol is. Aan het einde van een in
schrijvingsbegroting worden de materiaal- en onderaanneemkosten 
en de loonuren over alle paragrafen opgeteld. Uit de totaal som 
wordt de prijs van het te bouwen object afgeleid. 

De kolommen 
In de inschrijvingsbegroting Z~Jn er kolommen gereserveerd 
voor de bepaling van loonuren, materiaalkosten, onderaanneem
kosten. 
Voor de begroting van het aantal loonuren wordt de uurnorm van 
een loonakti vi tei t en de hoeveelheid werk ingevuld . Het aantal 
uren volgt uit het product van uurnorm en hoeveelheid. 
Voor de begroting van de materiaalkosten worden de hoeveelheid 
benodigd materiaal en de materiaalprijs ingevuld. De kosten vol
gen uit het product van prijs en hoeve~lheid. Voor de begroting 
van de onderaanneem- en worden de geschatte kosten ingevuld. 
Er is geen aparte kolom voor de bouwplaatskosten . De bouwplaats
kosten worden in de inschrijvingsbegroting als paragraaf gepre
senteerd. Een kostenpost binnen de paragraaf bouwplaatskosten 
moet dus als loon-, materiaal- of onderaanneemkosten worden be
groot. Hierdoor ontstaan er onduidelijkheden over waartoe een 
kostenpost uit de bouwplaatskosten paragraaf behoort (bij loon- , 
onderaanneem- , ma ter iaal- of bouwplaatskosten ) 
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DE WERKBEGROTING 

Een werkbegroting is een opsomming van aktiviteiten die door de 
werknemers van Waals Uitgevoerd worden(in het verslag worden de
ze aktiviteiten aangeduid met loonaktiviteiten). De aktiviteiten 
staan in volgorde van uitvoering(grondwerk voor fundering, fun
dering voor metselwerk begane grond etc.). In de werKbegroting 
wordt van iedere aktiviteit het aantal uren begroot dat een pro
jectleider denkt nodig te hebben. Het begrote aantal uren van 
een aktiviteit wordt ingevoerd in het urenoverzicht(t.b.v. de 
gedetailleerde loonkostenbewaking). 

Het begroten van de uren van een aktiviteit 
Van iedere aktiviteit uit de werkbegroting worden een aantal 
deelaktiviteiten bepaald(van de aktiviteit"stelwerk begane grond" 
worden bij voorbeeld de deelakti vi te i ten "profielen", "kozijnen", 
"bui ten puien" en "binnenkozijnen" onderscheiden). 
Van iedere deelaktiviteit worden m.b.v. tekeningen de hoeveelheid 
te verrichten werk bepaald(uitgedrukt in m, m2, m3 of stuks). 
Vervolgens schat een projectleider van iedere deelaktiviteit de 
uurnorm(=de hoeveelheid te verrichten werk per uur). Uit het pro
duct van de uurnorm en de hoeveelheid te verrichten volgt dan het 
aantal benodigde uren van een deelaktiviteit en door optelling 
van de uren van deelaktiV1te1ten het begrote aantal uren van een 
aktiviteit 
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DE GEGEVENSINHOUD VAN FORMULIEREN, BESTANDEN EN OVERZICHTEN. 

acceptatle formulJ.er 
T<lSTOO 

WIJZ.rol ((GROOT VEMRl:T AfGHEliiO 60EDGHEliiO 

wJ.jzigingenbestand (voor J.nvoegJ.ngen) 

((GROOT LOON ((GROOT IIATERWL 
WIJZ .CODE LOOIWT .COOC MAT .CODE a«RMH .CODE lnJWPL.CODE tro .0 IUll«lRM tiEN PRUS tro. lOSTEN 

wJ.jzJ.gJ.ngenbestand (voor verw.i.jderJ.ngen) 
liGROOT 

((GROOT 
ANIEEM. 
lOSTEN 

TE VEIIWIJ) . 
\\JZ .CODE 

IIAT. O.A. IIWPI.. 
WIJZ .CODE LOOM .cm IIAT .COOE a«RAAH .rol lniWPI. .COOE UIEN lOSTEM lOSTEN lOSTEM 

tJ.Jdplan wijzigingen formulier 

voortgangsreg1stratJ.e formulier 

((GliM Ttll OOJA Ttll Z SEREED 

mutatiebestand 
IIATERIMI. OlllRMIImt. lnM\MTS 

COO"RACT WERl. 6EII.WT COO"RACT GEMMlT CONTRACT 6EIWlT 
MAT .COOE IWIPL .CODE PRUS 100'. lOSTEN lW. lOSTEN lOSTEN lOSTEN lOSTEN lOSTEN 

mater laaibestand 

IIAT .CODE COHTR./WERl. ~ 

urenbestand 

((GROOT 
EEIII. WIJZ .CODE PRLIS taV. lOSTEN 

((GROOT 

CONTRACT 
PRUS l«lEV. lOSTEN 

WERiilll 
I«<Y. lOSTEN 

Looorl .CODE atSafii.M«i \\JZ . CODE lliiOllt lW . IIIEN 

bouw plaatsbestand 

((GROOT CONTRACT WERiilll 
WIJZ .CODE IOi 100'. lOSTEN IWII«<V. rosTEN IOi l«lV. lOSTEM 
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((GROOT 
lnNPI.. 
lOSTEN 



onderaanneembestand 
ll(i()()T 

CMlRMN .COOE CONTR .In. <»>SSffL.!r'N} ~ .COOE lOSTEN 

materJ.aaloverzJ.cht 

IIA T • COOE Olroi1LJYN) 

liGROOT 
EEifL PRUS I«XY. lOSTEN 

CONTRACT 
PRUS I«XY. lOSTEN 

COORACT WERUUI 
lOSTEN lOSTIN 

KOOPRES. 
VERlEl !.I 

PRUS IKlY. lOSTIN 
IKlEY. PRUS lOSTEN 

t I 

: verschillen tussen begroot en contract. 

urenoverzi.cht 

liGROOT OOI NE~ NE~ 
LOOWT.cal ~ IKlEY. WERl W11D111 tiEN 1.1iREED 1.1ii![E0 TI IISTEIIN liSliED osat lUIDIM 

: verschil tussen te besteden en besteed . 

hulpbestand uren 

~ liGROOT 
l ()(»>A[T .COOE IKlEY • WERl UIEN 

hulpbestand mater.ialen 

liGROOT COORACT WERnll.l 
IIAT .COOE taY. lOSTEN taY. lOSTEN IKlEY. lOSTIN 
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DE PROCEDURES VOOR HET INVOEGEN EN VERWIJDEREN VAN WIJZIGINGEN 

Verwijderprocedure 
Een verwijder-procedure bestaat uit de volgende stappen: 

1. een zoekproces in het wijzigingenbestand voor verwijde
ringen. De records met een wijzigingscode van een te ver
ken wijziging worden opgezocht; 
2. in geval er niet met settypen wordt gewerkt: 

> een zoekproces in het uren-, onderaanneem-, materiaal
of bouwplaatsbestand naar een record met dezelfde loonak
tiviteit-, onderaanneemaktiviteit-, materiaal- of bouw
plaatskostenpostcode en met dezelfde wijz. code van de 
verwijderen wijziging als een in 1. gevonden record; 

In geval er wel met settypen wordt gewerkt (d.w.z. dat er re
laties bestaan tussen een wijziging uit het acceptatie-be
stand en nul een of meerdere occurences van de wijziging in 
het urenbestand, de acceptatie-bestand-urenbestand set; zo 
bestaat er ook een set van het acceptatie-bestand met het ma
teriaalbestand het onderaanneembestand en het bouwplaatsbe
stand): 

> zoek de eerste member van de acceptatie-urenbestand set 
(indien in het in 1. gevonden record bij voorbeeld de 
loonaktiviteitcode van het te verwijderen record is gege
ven) met als owner de wijzigingscode van de te verwijde
ren wijziging en controleer of de loonaktiviteitcode over
eenstemt met de code in het in 1. gevonden record. 
Stemt de eerste member niet overeen dan wordt de volgende 
member gezocht; 

3.het verwijderen van de in 2. gevonden records die overeen
stemmen met de gegevens van het in 1. gevonden record. 
Als er van een te verwijderen aktiviteit, materiaal of bouw
plaatskostenpost geen records in het uren-, materiaal-, on
deraanneem- of bouwplaatsbestand worden gevonden is er spra
ke van een foutieve registratie van het record uit het wij
zigingenbestand voor verwijderingen. 

De begrotingsgegevens van te verwijderen loon- en onderaanneem
aktiviteiten, materialen en bouwplaatskostenposten worden met 
negatieve getallen aangegeven (verwijderingen zijn in feite ook 
minderwerk). 

9 



Invoegprocedure 
Een invoegprocedure bestaat uit de volgende stappen: 

1. De eerste stap van deze procedure verloopt identiek aan 
het zoekproces in 1. van de verwijderprocedure met dien ver
stande dat zoekproces 1. voor de invoegprocedure betrekking 
heeft op het wijzigingenbestand voor invoegingen. 
2. Stap 2 verloopt identiek aan de eerstgenoemde stap 2 uit 
de verwijderprocedure (dus de stap waarbij geen settypen 
werden aangenomen). 
3. het invoeren van de begrotingsgegevens van een in zoekpro
ces 1. gevonden record in een nieuw record uit het uren-, ma
teriaal-, onderaanneem- of bouwplaatsbestand; 
4. het sorteren van het nieuwe record onder het laatste re
cord dat met zoekproces 2. is gevonden. 
5. In geval er met settypen wordt gewerkt: 
Het voegen van een ingevoegd record bij de setoccurence (bij 
van het type acceptatie-urenbestand indien een record in het 
urenbestand is ingevoegd) met als owner het record uit het 
acceptatie-bestand met dezelfde wijzigingscode als het inge
voegde record. 

Om de gedetailleerde kostenbewaking goed te kunnen uitvoeren is 
het nodig dat hoeveelheden, uren en kosten van minderwerk wor
den aangegeven als negatieve getallen. 
In figuur b. 7. 1. is de invoegprocedure schematisch weergegeven. 

(IIDMII([JIIST NI> 

WIJZ. . .. O.A .••• lOSTEN . .. O.A. . .. WIJZ, lOSTEN . .. 
COOE COOE llliOOT COOE CODE llliOOT 

50 
i4 

Z(O ~4 100 
~4 15 -zo 
030 30 

J J ' •. ..UZ. lOSTEN 
L O.A. 

COOE COOE ll(i()()T 

I 024 
L lOl !»>IWIIlEIIEST NI> 

50 200 
O.A. 11J2. lOSTEN ... . .. 
COOE COOE llliOOT 

024 100 
024 15 -zo 
~4 50 200 
030 30 

10 
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DE CUMULATIE-PROCEDURE 

De cumulatie-procedure bestaat uit 4 stappen: 

1. Het zoeken van de twee records uit het cumulatie-bestand 
van het project waarvan de uren en kosten opgeteld moeten 
worden; 

2. Het zoeken van de records met wijzigingscodes van de te 
verwerken wijzigingen in de wijzigingsbestanden voor in
voegingen en verwijderingen; 

3. Het optellen van de begrote uren of kosten van een in 2. 
gevonden record bij de cumulatief begrote uren of kosten 
van een van beide in 1. gevonden records ; meer/minder
werk (evenals extra werk herkenbaar aan de wijzigingsco
de) wordt opgeteld bij de cumulatieve gegevens in het 
meer/minderwerkrecord en extra werk bij de cumulatieve 
gegevens in het "extra werk"-record van een project uit 
het cumulatiebestand. 

4. Het invoeren van de gewijzigde cumulatie-records in het 
cumulatie-bestand. 

1 1 



HET WERKEN MET EEN PLANNINGSPROGRAMMA. 

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de werking van een 
planningsprogramma . 
In het schema worden een aantal fasen (t.w. de start van een 
project 1 501: gereed aktiviteit A 1 751: aktiviteiten A en B en 
1001: gereed aktiviteit A 1 B en C) weergegeven in een balken
diagram. Voorts worden in de vierkanten van het schema de 
volgende variabelen weergegeven (allen afhankelijk van de in
gevoerde perc .gereed van de aktiviteiten en de verlopen tijd): 

VB D VE 
I 

LE LB 

hierin is: 
VB vroegste begindatum; 
VE vroegste einddatum; 
LB laatste begindatum; van aktiviteit I 
LE laatste einddatum; 
D duur . 

Een percentage op de verbindingspijl tussen twee blokken in het 
schema geeft aan hoeveel procent voor het gereed komen van een 
aktiviteit diens opvolger :Kan beginnen. 

Het Schema 

I: START l 2 lJ: 6 5 2 7 
501: ! B 251: c 

I 
r--

2 6 5 7 
0 4 lJ: L_ 7 

A ~ '------i 

0 lJ: 7 
I 

begrote huurtiJd kraan 

A 
B 

c 
D 

12 

lJ: 11 
D 
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! 
I 
I 
I 

I 

I 
( 

II: NA 3 WEKE 
6 2 8 

50X c 

I 

I 

6~ 0 6 ! 

A I 
I 

-1 I 

I 51 I 

7 

.begrote huurtijd kraan 

1 2 3 

i 
I 

I 
I 

nu 

III: NA 5 WEKEN, 

I I 
0 

I 
6 

A 
1 7 

.begrote hu 

1 2 3 

IV: NA 8 WEKEN, 

0 8 I 8 
A ! 

5 6 7 

A 

A 

3 

urtijd kraan 

5 6 

I 

7 

A 
B 

r-----
riu 

8 9 10 

B 
c 

c 

'I 5 7 

8 9 10 

c 

A B en C 100Z GEREE~D~·-.--.--. 
3 3 6 5 2 5 

B c 
3 6 5 7 

11 12 wk 

D 

7 4- 11 
D 

7 11 

11 12 wk 

D 

0 i 7 7 11 
begrote huurt· l.jd kraan 

1 2 3 5 6 

ToeJ:ichtJ.ng op h et schema 

7 

B 
c 

I 
I 
I 
I 
' 

9 

A 

10 1 1 12 

nu----------------------

In het schema is gesteld dat er een kraan nodig is gedurende de 

13 
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a:Kti viteiten A t/m C. Voorts is er aangenomen dat het project 
de a:Ktiviteiten A t/m D omvat. 

In fase 1I worden er in het nieuwe financiele overzicht tijd
Kosten ingevoerd. Op de bouwplaatsKostenregel worden namelijk 
de (dreigende) :Kosten van 1 week extra Kraanhuur plus die van 
1 weeK projectuitloop ingevoerd. 
In fase lil :Komt er niets in de tijdKosten :Kolom te staan . 
In fase IV is er werKelijK sprake van een uitloop van de huur
tijd van de kraan. De kosten die daarmee gepaard gaan zijn op
genomen in de werkelijk gemaakte van het bouwplaatsbestand. 
In het nieuwe financiele overzicht worden in de kolom tijdk.os
ten de (dreigende) kosten van 1 weel< projectuitloop geregis
treerd. 

14 
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DE CONTROLE VAN URENREGISTRATIE FORMULIEREN. 

De controle van urenregistratie formulieren houdt in: 

- de controle van de som totalen van de uren per werknemer 
per aktiviteit die uitvoerders hebben ingevuld; 
- de correctie van de uren van leerlingen op de bouwplaats 
om deze uren vergelijkbaar te maken met uren van volwaar
dige bouwvakkers. De correctie gebeurt door de uren van 
leerlingen op de bouwplaats te vermenigvuldigen met de fac-
tor 0. 7 . Daarna moeten de som totalen opnieuw worden bepaald . 

Deze twee controle aktiviteiten kunnen sneller en eenvoudiger 
worden uitgevoerd als er gebruik wordt gemaakt van een spread
sheet programma . 
De rijen en kolommen waaruit de spread -sheet moet bestaan zijn 
gegeven in figuur b10.1 

leerling al< ti viteiten totaal per 
bouwplaats werknemer 

werknemers 

totaal per 
aktiviteit 

/..t9.l/Q./.' IJ& .A.Äj&lf'l &.tt ~D.lDAftofft&M NQM d& .A/l.A&ad-.A.I.&&.t NDD.A d& 

co..,.t.toL& NG<.tt ..... .t&AtA&9..t..t.t.Aa.t..t& /o.ta.u..l..t&.A&.tt. 

I 

I 

Uit een urenreg is tra tie formulier worden de uren per werknemer 
per al< ti viteit over alle dagen van een week opgeteld en ingevoerd 
in een hokje van het spread-sheet behorende bij de betreffende 
werknemer en al< ti viteit. De totalen die het spread-sheet program
ma genereerd kunnen dan vergeleken worden met de totalen op een 
urenreg is tra tie formulier. 
Tevens moet er in de kolom leerlingen bouwplaats worden aangegeven 
of een werknemer een leerling was. Met behulp van een "intern" pro
gramma(een zgn. macro) kan het spread-sheet programma dan de uren 
van leerlingen bouwplaats vermenigvuldigen met de correctie-factor. 

15 
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DE SOMMATIEPROCEDURES 1 EN ê. 

Sommati.eprocedure 1 (sommatie voor de opstelling van een uren
overzicht en een materiaaloverzicht). 

LITS EERSTE RfOOID IJT 
IJ[N- Cf IIA TElMALliST 00 

LEES llT EERSTE IIECOIID IJT 
IET lU PII ST Alt> 

lH OE llGROTE EN WEMLW 
I«<V. EN lOSTEN VAN EEN NATERIML 
OF OE ll(i()TE I«<Y WERl EN lOSTEN VAH 
EEN LOOIWTMT[IT ~IET RfOOID YAH 
lilPil ST 00 

TOE AlT. 
IIAT.COOE VAH OE COOE 11 ru----llE~ TEL IJ[N EN I«<Y. WERr: OF I«<Y .HAT .EN 
lilPilSTAm COllO lOSTEN ~ llJ OE GE Gl:VENS llllT IUP

llSTAitl 

JA 

SOIM lilPil ST AlllRECORO TER'IX) 
NMR lU PII ST NIJ 

VOER OE GEGEY[NS VAH LAATST IKiHflEN 
RfWIDIJT IJ[N- OF !IA T .liST Altlil ~ 
lU PII ST AlllRECORD 
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Sommatie procedure ê (een proeed ure voor de bepaling van de 
materiaal-, onderaanneem- en bouwplaatsKostenverschillen uit 
de resp . bestanden ) . 

LEES IET EERSTE RECORD VAN 
IET IIATERIMI.. ·,OO:iMtHIM· 
Of BOOWPLM TSBEST Alll 

eetl. :t 8.[.. t 6.[. 

t 6 ,[, :t 6 ,[,+BEGROTE (OSTEN 

Hierin is: 
I:G.K. 
I:B.K. 

c 
w 

w 

t 6 ,[, :t 6 .[, + WERlEll.l liiWlTE lOSTEN 

de som van de werKelijK gemaaKte Kosten; 
de som van de begrote Kosten; 
contract 
werKelijK gemaaKt 
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HET NIEUWE FINANCIELE OVERZICHT 

Projectnaam : Huis 
Projectnummer : 20 
Correctie urenverschil: 10 

fl(il()()T VERSOllEN T~N llGIOTt«i TW· TOT MI. lmAI.ISWal 101 Tf f Al:TIJ!REN 
VU!tELLl EN fl(il()()T VIJlOOM lOSTEN OP!Jl. EN tOSTEN EN TE llT ALEN 

begroot terkelij( m~ 11.1. e.I. 

AIJI[flrol 1100 1100 
lEEMilt 10 10 

TOT MI. 1100 10 1180 100 380 

LOO<OSTEN 3~ 10 UZ zo 380 300 10 
MTEIIWJJOSTEN 300 ·5 ·1.67. ro m 250 65 
~ RAAitlEllOSTEN 300 ·30 ·10 z zo 290 200 90 
lnNPI.AA TriOSTEN 50 5 10 z 10 65 40 40 

TOT MI. V ARIAlil 1(XX) ·ZO ·2 z 10 1050 790 260 

(f[AG I 101.) 
LOO<OSTEN 35 I 2.17. ' 31 30 a 
(f[AGI 17.1 
MTERWHOSTEN 3 ·0. 1·1.67. 0.2 3.2 u 0.6 
(f[AGIII.I 
~ RAAilUllOSTEN 3 ·0.3·10 z 0.2 2.9 2 0.9 
(f[AGIIZI 
IWtiPI.AA TriOSTEN 0.5 0.110 z 0. I 0.1 0.4 0.3 

TOTMI. VAST 41.5 0.1 1.67. u 44.7 34.9 9.8 

TOTMI. lOSTEN 1().41.5 ·19.3 ·I.IZ 72.5 1094.7 124.9 269.8 

TOT MI. RESll lAAT 58.5 19.3 32.97. 1.5 15.3 ·24.9 110.2 

* LOONKOSTEN UIT INSCHRIJVINGSBEGROTING, GECORRIGEERD VOOR HET URENVERSCHIL 
TUSSEN WERKBEGROTING EN INSCHRIJVINGSBEGROTING , 
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TOELICHTING OP CONTRACTGEGEVENS 

Contractgegevens van materialen. 
Met contractgegevens worden hier schriftelij~e afspraken over 
prijs, hoeveelheid en ~osten van een materiaal bedoeld. Het 
schriftelij~ vastgelegde ~an een contract zijn maar oo~ een 
schriftelij~e bevestiging van een telefonische afspraak. 
De contracten worden afgesloten door een inkoper of een pro
jectleider. Zij zijn degenen die de contractprijs, -hoeveel
heid en -~osten moeten registreren. 
Vervolgens moeten de geregistreerde contractgegevens bij de 
begrote gegevens worden gevoegd om ze te ~unnen gebrui~en 
voor de materiaal~ostenbewaking. 

Contract~osten van onderaanneemaktiviteiten. 
Hieronder wordt hetzelfde verstaan als onder contract~osten 
van materialen; d.w.z. dat het schriftelij~e vastgelegde af
spraKen zijn over de ~osten van een onderaanneemaktiviteit. 
De meeste centreten voor onderaanneemaktiviteiten worden af
gesloten door de projectleider. Deze zal daarom oo~ degene 
moeten zijn die de contract~osten registreert. 
De contract~osten worden gebrui~t bij de globale ~ostenbewa
~ing (c.q. de bepaling van het te verwachten resultaat) 

Contract~osten van bouwplaats~ostenposten. 
Bouwplaats~osten zijn gebaseerd op drie elementen: 

- de prijs van een bouwplaats~ostenposteenheid per tijds
eenheid (bij voorbeeld de huurprijs van een ~raan per 
dag); 
- de hoeveelheid die voor een project nodig is (bij voor 
beeld twee ~ranen); 
- het aantal dagen dat een bouwplaats~ostenpost op een 
project druKt (bij voorbeeld een huurtijd van 2 we~en). 

Onder de contract~osten van een bouwplaats~ostenpost wordt 
verstaan het product van een schriftelij~ vastgelegde prijsaf
spraaK, de geplande duur en de begrote hoeveelheid. Een ver
schil tussen begrote bouwplaats~osten en contract~osten wordt 
aldus veroorzaakt door een prijsverschil. 
De contract~osten zeggen niets over het verschil tussen het 
geplande en het wer~elij~e aantal dagen. 
Om in een vroeg stadium inzicht te ~rijgen in dit verschil 
(dus een dreigend of potentieel verschil tussen het geplande 
en wer~elij~e aantal dagen moeten tijdkosten worden bepaald. 
De tijdkosten worden bespro~en in par. 9. 3.4. 
De contract~osten van bouwplaats~ostenposten (veel materieel
contracten) moeten geregistreerd worden door de projectleider. 
De contractKosten worden gebruiKt bij de globale ~ostenbewa
~ing. 
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PROCEDURE VOOR DE TOEVOEGING VAN GEGEVENS UIT EEN MUTATIEBE
STAND BIJ GEGEVENS UIT EEN MATERIAAL-, ONDERAANNEEM- OF BOUW
PLAATSBESTAND. 

De contractgegevens en gegevens uit de werkelijke uitvoering 
die in een mutatiebestand liggen opgeslagen worden verwerkt in 
een materiaal-, onderaanneem- of bouwplaatsbestand (waarin de 
begrotingsgegevens liggen opgeslagen) op basis van de respek
tievelijk materiaalcode, onderaanneemaktiviteitcode of bouw
plaatskostenpostcode. 
In figuur b. 14. 1 is de verwerking van mutatierecords in het mate
riaalbestand van een project schematisch weergegeven. 

ll1T A TE iiST AMl (U) KA TERIMI.IIST All> 

l.if,,l • 14-t:Jclt& .. Q NQ'" lt&i. NO&f&'" NG'" 

f&f&N&'"~ .. .., 1.&.1. •oi.&A .. ooL.I&~i.o'"d NQ'" 

...... i.Ai.A&A&coAd~ 

&&'" /'AD.J&c.t.. 

co..,i.Acci.-

Figuur b. 14. 1. in woorden geeft weer dat de contracthoeveelheid 
en/of -kosten of de verbruikte hoeveelheid en/of gemaakte kos
ten van een materiaal uit een mutatierecord worden opgeteld 
bij de waarden voor resp. de contracthoeveelheid en -kosten of 
de verbruikte hoeveelheid en gemaakte kosten in het eerste re
cord in het materiaalbestand met dezelfde materiaalcode als 
het mutatierecord. 

Aan deze procedure ligt dus een zoekproces in een materiaal-, 
onderaanneem- of bouwplaatsbestand ten grondslag. Dit zoek
proces kan versneld worden als de materiaal-, onderaanneem
aktiviteit- en bouwplaatskostencodes in deze bestanden in een 
bepaalde volgorde zijn opgeslagen. 

Voorts kunnen de mutatierecords op verschillende manieren wor
den verwerkt; bij voorbeeld record na record of eerst alle re
cords met materiaalcodes, vervolgens alle records met een on
deraanneemaktiviteitcode etc .. De meest efficiente verwerkin
gsmethode is o.m. afhankelijk van de organisatie van het muta
tiebestand en de toegankelijkheid van een materiaal-, onder
aanneem- en bouwplaatsbestand. 
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HET GEAUTOMATISEERDE DEEL VAN HET KOSTENBEHEERSINGSSYSTEEM. 

'<---I 
4 

~~~-~ 

/----5 

4 
5 
6 

ti!OIU.PIISTAIIl ~----~8 

1: records uit cumulatiebestand gezocht op projectnummer; 
2: records uit wijzigingsbestanden van een project gezocht op 

wijzigingscode (van goedgekeurde wijzigingen); 
3 : records uit urenbestand van een project gezocht op 

loon al< t . code; 
.1!-: records uit materiaalbestand van een project gezocht op 

ma ter iaalcode; 
5: records uit onderaanneembestand van een project gezocht 

op onderaanneemak t . code; 
6 : records uit bouwplaatsbestand van een project gezocht 

op bou wplaa tsl<otenpostcode; 
7: records uit mutatiebestand van een project verwerkt op regelnr .; 
8: records uit materiaal-, onderaanneem- en bouwplaatsbestand 

verwerkt op basis van :Karakter in -contr. /werk. -kolom. 
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