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1 Inleiding 

Dit plan gaat over de maatbeheersing bij het project “projectnaam” en het maakt onderdeel uit 
van het voor dit project bestaande uitvoeringsplan. Maatbeheersing is gericht op het leveren 
van juist voldoende maatkwaliteit op basis van de in het contract verwoorde maatspecificaties. 
Het doel van dit plan is enerzijds te bepalen én te verantwoorden met welke nauwkeurigheden 
uit te voeren werkzaamheden voor kritieke situaties en aansluitingen verricht moeten worden. 
Anderzijds biedt dit plan een werkwijze waarop de te realiseren maatnauwkeurigheden 
bewaakt zullen moeten worden. 
 
Verschillende disciplines hebben een raakvlak met dit maatbeheersingsplan: 
- de werkvoorbereider heeft dit plan opgesteld; 
- er zijn verschillende partijen als adviseurs opgetreden; 
- de uitvoerende partij gebruikt dit plan bij het opstellen van draaiboeken voor het 

produceren van bouwelementen. 
 
 
Het maatbeheersingsplan is opgesteld met behulp van de daarvoor bestemde handleiding en 
de instructie-, documentatie- en rapportagebladen uit de bibliotheek. Het is noodzakelijk om de 
gebruikte instructie-, documentatie- en rapportagebladen in dit maatbeheersingsplan na het 
voltooien van het bouwproject te evalueren, om de bibliotheek zo volledig en realistisch 
mogelijk te maken. Alleen op die manier kan de kwaliteit van toekomstige 
maatbeheersingsplannen gehandhaafd of verbeterd worden. 
 
 
De opbouw van dit plan is als volgt: 
- Hoofdstuk 2 biedt de algemene informatie zoals projectinformatie, contractstukken, 

verplichtingen, organisatie van de maatvoering en de uitgangspunten voor de positie van 
het bouwwerk; 

- In hoofdstuk 3 staan de onderdelen van het terreinplan die uitzetten behoeven; 
- In hoofdstuk 4 wordt het stelsel van hoofdmeetpunten weergegeven; 
- Hoofdstuk 5 geeft per beschouwde locatie van het gebouw een werkwijze van de productie 

van de betrokken bouwelementen tot de gerede bouwconstructie. De verantwoording van 
deze werkwijze is een betrouwbare voorspelling van de maatnauwkeurigheid van de kritiek 
bevonden eindmaatkenmerken van deze locatie. 

- In hoofdstuk 6 staan de te maken afspraken met de veroorzakers van maatafwijkingen; 
- Hoofdstuk 7 geeft tot slot een werkwijze voor het bewaken van de afgesproken 

maatkwaliteit. 
- Als bijlage zijn de gegevens toegevoegd waarmee de positie van het gebouw in het terrein 

bepaald is (bijlage a.). Tevens zijn onder bijlage b. de rapportagebladen te vinden 
waarmee informatie uit bijvoorbeeld controlemetingen geregistreerd kan worden. 
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2 Algemene informatie 

2.1 Projectinformatie 

Bezoekadres 
Projectnaam : projectnaam 
Adres : straatnaam    nummer 
Postcode/ Plaats : 1111   AA    PLAATS  
Postadres 
Postbus  postbusnummer 
Postcode/ Plaats : 1111   AA    PLAATS  
Projectgegevens 
Project bestaat uit : omschrijving werkzaamheden  
Geplande 
aanvangsdatum 

: dd-mm-jjjj 

Geplande 
opleveringsdatum 

: dd-mm-jjjj 

 
 

2.2 Betrokken partijen 
De betrokken partijen zijn die partijen die belang hebben bij het lezen en of gebruiken van het 
maatbeheersingsplan en partijen die de benodigde projectspecifieke gegevens leveren voor 
het maatbeheersingsplan. 

2.2.1 Belanghebbende partijen 

De volgende belanghebbende partijen dienen te worden opgenomen in de verzendlijst voor 
het versturen van dit maatbeheersingsplan. 
 
Opdrachtgever 
Bedrijf : naam 
Contactpersoon : naam 
Plaats : PLAATS  

 
 
Directievoerende partij 
Bedrijf : naam 
Contactpersoon : naam 
Plaats : PLAATS  

 
 
Hoofdaannemer(-scombinatie) 
Bedrijf : naam 
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Contactpersoon : naam 
Plaats : PLAATS  

 
 
Taak van de betrokken partij 
Bedrijf : naam 
Contactpersoon : naam 
Plaats : PLAATS  

 

2.2.2 Informatie leverende partijen 

Taak van de betrokken partij 
Bedrijf : naam 
Contactpersoon : naam 
Plaats : PLAATS  
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2.3 Normen, richtlijnen en contractstukken 
De van toepassing zijnde documenten waarin specifieke eisen, verplichtingen en 
verantwoordelijkheden m.b.t. maatbeheersing worden gesteld die direct of indirect deel 
uitmaken van het contract. 

2.3.1 Van toepassing zijnde documenten uit het contract 

De contractstukken op basis waarvan dit project is aangenomen en die van belang zijn voor 
het maatbeheersingsplan zijn in de onderstaande tabel weergegeven. 
 
Documentnaam  Omschrijving van het document 
Geschreven bestek : omschrijving document 
Bestektekeningen : omschrijving document 
documentnaam : omschrijving document 
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2.3.2 Van toepassing zijnde documenten waar vanuit het contract naar 
verwezen wordt 

De volgende in het contract opgenomen verwijzingen naar normen en/ of richtlijnen zijn van 
belang voor het maatbeheersingsplan. 
 

Document waar 
naar verwezen 
wordt:  

Omschrijving van het betreffende 
document: Locatie van de verwijzing: 

NEN  nummer : omschrijving document documentnaam, pagina/ paragraaf 
nummer 

 : omschrijving document documentnaam, pagina/ paragraaf 
nummer 

NPR nummer : omschrijving document documentnaam, pagina/ paragraaf 
nummer 

 : omschrijving document documentnaam, pagina/ paragraaf 
nummer 

documentnaam : omschrijving document documentnaam, pagina/ paragraaf 
nummer 
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2.4 Eisen, verantwoordelijkheden en verplichtingen 

2.4.1 Eisen, verantwoordelijkheden en verplichtingen uit het contract 

De nauwkeurigheidseisen die specifiek in het contract beschreven staan en waar dus aan 
voldaan zal moeten worden zijn: 
 

Herkomst van de eis  
Citaat uit het contract waarin de specifieke nauwkeurigheidseis 
staat beschreven 

documentnaam 
locatie van de 
betreffende eis 

: citaat uit het contract 

documentnaam 
locatie van de 
betreffende eis 

: citaat uit het contract 

 
 
Uit de contractstukken gelden voor de hoofdaannemer de volgende verantwoordelijkheden en 
verplichtingen met betrekking tot maatbeheersing: 
 

Betreffende 
contractdocument: 

Exacte locatie 
van het citaat:  

Citaat met de verantwoordelijkheid en/ of 
verplichting uit het contractdocument: 

documentnaam Hst.par. : Citaat uit contractdocument 

 Hst.par. : Citaat uit contractdocument 

documentnaam Hst.par. : Citaat uit contractdocument 

 Hst.par. : Citaat uit contractdocument 

 

2.4.2 Verantwoordelijkheden en verplichtingen uit het 
maatbeheersingsplan 

De volgende verantwoordelijkheden en verplichtingen met betrekking tot maatbeheersing zijn 
afkomstig uit dit maatbeheersingsplan: 
 
Drager van de 
verantwoordelijkheid en/ 
of  verplichting  Beschrijving van de verantwoordelijkheid en/ of verplichting: herkomst 
Naam/ functie De partijen die in de verzendlijst zijn opgenomen 

(voorblad) voorzien van nieuwe versies van het MBP. 
p. i 

Naam/ functie Eindverantwoordelijk voor het maken van de aangegeven 
afspraken met neven-, onderaannemers en leveranciers. 

hst. 6.1 

Naam/ functie Eindverantwoordelijk voor het maken van de aangegeven 
afspraken met eigen ploegen. 

hst. 6.2 

Naam/ functie Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de 
aangegeven controles. 

hst. 7.1/ 
7.2 
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2.5 Uitgangspunten voor de positie van het bouwwerk 
De uitgangspunten voor de positie van het bouwwerk zijn de verkregen gegevens waarmee de 
positie van het gebouw in het terrein ondubbelzinnig vastligt.  

2.5.1 Gegevens waarmee de positie van het gebouw in de situatie 
bepaald wordt. 

In de onderstaande tabel staat beschreven welke gegevens zijn verkregen die als 
uitgangspunt hebben gediend ter bepaling van de positie van het gebouw in het horizontale 
vlak. 
 
Verkregen gegevens zijn: 
Omschrijving : omschrijving verstrekte gegevens (wat en in welke vorm) 
Documentnaam : naam Versie: versie Datum: dd/mm/jj 

 
Het verkregen document is terug te vinden in  a.: verstrekte gegevens waarmee de positie van 
het gebouw bepaald wordt. 
 
 
Gegevens zijn verstrekt door: 
Naam : naam 
Organisatie/ bedrijf : naam organisatie/ bedrijf 
Vestigingsplaats : plaats 
(eventueel) in opdracht van : naam organisatie 
Indien van toepassing de datum waarop punten zijn uitgezet in het terrein: dd - mm - jjjj 

 
 
Controle van de verkregen gegevens 
Voordat met de verkregen gegevens mag worden gewerkt moet worden gecontroleerd of deze 
wel correct en voldoende nauwkeurig zijn. Het controleren geschiedt door de (verkregen) 
uitgangspunten in het terrein in te meten en te vergelijken met de verkregen theoretische 
waarden. De ingemeten waarden en de daaruit voortvloeiende verschillen moeten worden 
geregistreerd middels rapportageblad 1 (zie bijlage b. Rapportagebladen). 
 
De afwijkingen in dit rapportageblad worden weergegeven ten opzichte van onderstaand lokaal 
assenstelsel: 
 

Het snijpunt tussen de stramienen stram. en stram. komt overeen met de coördinaten 
(x, y) = (X-coördinaat, Y-coördinaat) in het lokale assenstelsel. 
De X óf Y – as van het lokale assenstelsel loopt parallel aan stramien stramien van 
het stramienplan. 

Definitie van het te gebruiken ‘lokaal assenstelsel’ 
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De werkwijze om de punten die verkregen zijn ter bepaling van de horizontale positie van het 
gebouw in het terrein in te meten, is als volgt: 
 
W E R K M E T H O D E   K I E Z E N   O M   P U N T E N   I N   D E    S I T U A T I E   T  E    M E T E N 
 
 
In overleg met onder meer de hoofduitvoerder kunnen de geconstateerde verschillen tussen 
de gegevens op papier en in het terrein wel of niet geaccepteerd worden. Tevens moet in dit 
overleg op basis van de al dan niet geaccepteerde verschillen bepaald worden of de punten 
waarmee de  hoofdmaatvoering opgezet kan worden gekozen kunnen worden. Bij het kiezen 
van deze punten dient het volgende in overweging genomen te worden: 
- Bij een punt dat als opstelplaats van het instrument kan dienen is nog minimaal één 

oriëntatiepunt benodigd. Wanneer er geen opstelplaats gebruikt wordt zijn er minimaal drie 
oriëntatiepunten benodigd. 

- Wat de gevolgen zijn van de gemeten verschillen voor de positie van het gebouw in het 
terrein en eventueel in de omgeving. 

 
Kunnen er geen punten gekozen worden waarmee het hoofduitzetwerk opgezet kan worden 
en is er geen mogelijkheid om zelf de horizontale positie van het gebouw te bepalen, dan zal 
de partij welke verantwoordelijk is voor de verstrekking van deze gegevens daarop 
aangesproken moeten worden. Deze partij zal alsnog zorg moeten dragen voor de 
verstrekking van de juiste gegevens. 

2.5.2 Gegevens waarmee de positie van het gebouw in de hoogte 
bepaald wordt 

Verstrekte gegevens waarmee de positie van het gebouw in de hoogte bepaald wordt 
Omschrijving : omschrijving verstrekte gegevens (wat is ontvangen) 
Documentnaam : naam Versie: versie Datum: dd/mm/jj 

 
Het verkregen document is terug te vinden in bijlage a.: verstrekte gegevens waarmee de 
positie van het gebouw bepaald wordt. 
 
 
Gegevens zijn verstrekt door: 
Naam : naam 
Organisatie/ bedrijf : naam organisatie/ bedrijf 
Vestigingsplaats : plaats 
(eventueel) in opdracht van : naam organisatie 
(indien van toepassing) de datum waarop punten zijn uitgezet in het terrein: dd - mm - jjjj 
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Controle van de verkregen gegevens 
Voordat met de verkregen gegevens mag worden gewerkt moet worden gecontroleerd of deze 
wel correct en voldoende nauwkeurig zijn. Het controleren geschiedt ‘wanneer zich de 
mogelijkheid voordoet’ door het verkregen punt te vergelijken met een belending waarvan de 
hoogte bekend is. De werkwijze om het punt in het terrein dat verkregen is ter bepaling van de 
positie van het gebouw in de hoogte in te meten, is: 
 
W E R K M E T H O D E   K I E Z E N   O M   P U N T E N    I N   D E   H OO G T E   I N    T E   M E T E N 
 
 
De meetwaarden en de daaruit voortvloeiende verschillen moeten worden geregistreerd op 
rapportageblad 2. 
 
In overleg met onder meer de hoofduitvoerder moet het geconstateerde verschil tussen de 
verkregen theoretische hoogte en de gemeten “werkelijke” hoogte wel of niet geaccepteerd 
worden. Tevens moet in dit overleg op basis van het al dan niet geaccepteerde verschil 
bepaald worden of met het verkregen punt het hoofduitzetwerk voor de hoogte opgezet kan 
worden. 
 
Wanneer er geen punt gekozen kan worden waarmee het hoofduitzetwerk voor de hoogte 
opgezet kan worden en er geen mogelijkheid is om zelf de verticale positie van het gebouw te 
bepalen, dan zal de partij welke verantwoordelijk is voor de verstrekking van de gegevens 
daarop aangesproken moeten worden. Deze partij zal alsnog zorg moeten dragen voor de 
verstrekking van de juiste gegevens. 
 
 
Rapporteer de punten waarmee het hoofduitzetwerk voor zowel de situatie als de hoogte 
opgezet wordt in rapportageblad 3 (zie bijlage b. Rapportagebladen). 
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2.6 De organisatie van de maatvoering 
‘Maatvoeren’ betekend uitzetten en stellen. ‘Uitzetten' betekend het achtereenvolgens meten 
en markeren, en 'stellen' betekend meten en positioneren. Hieronder staan de middelen 
weergegeven die nodig zijn om deze activiteiten op poten te zetten. 

2.6.1 Het maatvoerdersteam 

De volgende personen vormen een team dat verantwoordelijk is voor het hoofd- en/ of 
detailuitzetwerk. 
 

  Hoofduitzetwerk Detailuitzetwerk 
Maatvoerder  naam naam 

Bedrijf  bedrijfsnaam bedrijfsnaam 

Assistent  naam naam 
Bedrijf  bedrijfsnaam bedrijfsnaam 

 

2.6.2 Noodzakelijke afspraken 

- Bij het gebruik van een meetmiddel, -instrument en markeer(hulp)middel dient de 
gebruiker op de hoogte te zijn van de instructies behorende bij het betreffende instrument 
of middel. Instructies van meetinstrumenten, meetmiddelen, markeer(hulp)middelen zijn 
terug te vinden in omschrijving van de plaats. 

- De punten moeten worden weergegeven in het lokale assenstelsel dat reeds is 
gedefinieerd in hoofdstuk ‘2.4.1 Gegevens waarmee de positie van het gebouw horizontaal 
bepaald wordt’ onder ‘controle van de verkregen gegevens’. 
De werkwijze om punten t.b.v. uitzetwerk digitaal aan te maken is als volgt 
(hoofdmeetpunten zijn herkenbaar aan de nummers getal - getal): 
WE R K M E T H O D E  'A A N M A K E N   D I G I T A L E   M E E T P U N T E N'   K I E Z E N 

 
- De volgende directorystructuur voor het archiveren van documenten ten behoeve van de 

organisatie van hoofd- en detailuitzetwerk zal worden gehanteerd: 
 
 //directorypad/maatbeheersingsplan 

 Tekeningen : De tekeningen die als basis dienen voor het maken van 
uitzettekeningen worden hier bewaard. 

 Uitzettekeningen : Aangemaakte uitzettekeningen worden hier bewaard. 
 Uitzetlijsten : Aangemaakte lijsten met uit te zetten punten worden hier 

bewaard. 
 Aangemaakte 

punten 
: De aangemaakte bestanden met digitale punten worden hier 

bewaard. 
 Overige map : omschrijving 

 
- De werkwijze ten behoeve van het uitzetten van hoofdmeetpunten staat beschreven in 

hoofdstuk 4: ‘Hoofduitzetwerk’ 
- De werkwijze ten behoeve het uitzetten van detailmeetpunten, en de werkwijze ten 

behoeve van het stellen van elementen staat per bouwelement beschreven onder 
hoofdstuk 5: ‘Verantwoorde werkwijze’. 
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- De hoofdmaatvoerder bepaalt in overleg met de hoofduitvoerder bij welke (weers-) 
omstandigheden het stel- en uitzetwerk gestaakt moet worden. 

- Hoofdmeetpunten worden altijd vanaf (ev. verklikte) uitgangspunten of andere 
hoofdmeetpunten uitgezet en detailmeetpunten worden altijd vanaf hoofdmeetpunten 
uitgezet. 

 
Overige afspraken: 
- omschrijving van de afspraak 
 

2.6.3 Specificaties van de te gebruiken meetmiddelen, -instrumenten en 
markeermiddelen 

De hieronder gespecificeerde instrumenten en middelen zullen worden gebruikt voor het 
nodige uitzet- en stelwerk. 
 

Soort instrument/ middel Merk en type 
Kalibratie-

datum Onnauwkeurigheid ± 1 t.b.v. 2 

omschrijving 1 omschrijving 2 dd/mm/jj getal éénheid 
getal éénheid 

D, H / S 

omschrijving 1 omschrijving 2 dd/mm/jj getal éénheid D, H / S 
omschrijving 1 omschrijving 2 dd/mm/jj getal éénheid D, H / S 
omschrijving 1 omschrijving 2 dd/mm/jj getal éénheid D, H / S 

 
 
1 [mm] : millimeter 

De onnauwkeurigheid bij een afstandsmeting geldt altijd in de richting van de meting: 

 
[mgon] : milligon 

Een onnauwkeurigheid ± 20 mgon bij een hoekmeting betekent over een afstand van 100 
meter een onnauwkeurigheid van:    mmmmgon 5100

400
20

±=×
±   loodrecht op die meting: 

 
2   D: 

H: 
S: 

Detailuitzetwerk. 
Hoofduitzetwerk. 
Stelwerk. 

 
  
   
 

100m 
±5mm 

±20mgon 
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2.6.4 Fasering van het uitzetwerk 

Per niveau, zie hoofdstuk  4 Hoofduitzetwerk, kunnen hoofdmeetpunten (en de 
detailmeetpunten die vanaf deze uitgezet moeten worden) pas aangebracht worden op het 
tijdstip dat de ondergrond van dat niveau gereed is. Het tijdstip waarop het hoofduitzetwerk 
gereed zal moeten zijn hangt af van het eerstvolgend benodigde detailuitzetwerk dat op een 
niveau uitgezet moet worden vanuit de betreffende hoofdmeetpunten. 
In hoofdstuk 4 hoofduitzetwerk staat beschreven wanneer en voor welk tijdstip 
hoofdmeetpunten aangebracht moeten worden. Deze fasering in het hoofduitzetwerk schept 
automatisch een fasering in de uit te zetten detailmeetpunten die vanaf deze hoofdmeetpunten 
uitgezet moeten worden. 
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3 Terreininrichting 

Onderdelen van de terreininrichting die uitzetten behoeven zijn hieronder weergegeven, hierbij 
is het aantal en de plaats van de punten die per onderdeel uitgezet dienen te worden bepaald 
waarbij wanneer van toepassing ook de hoogte is aangegeven. 
 

Onderdeel  
Het aantal en een omschrijving van de positie van 
punten per onderdeel 

Hoogte [mm] 
t.o.v.  Peil 

Onderdeel : omschrijving van het aantal en de positie van de punten getal + óf -P 
Onderdeel : omschrijving van het aantal en de positie van de punten getal + óf -P 
Onderdeel : omschrijving van het aantal en de positie van de punten getal + óf -P 
Onderdeel : omschrijving van het aantal en de positie van de punten getal + óf -P 
Onderdeel : omschrijving van het aantal en de positie van de punten getal + óf -P 
Onderdeel : omschrijving van het aantal en de positie van de punten getal + óf -P 
Onderdeel : omschrijving van het aantal en de positie van de punten getal + óf -P 
Onderdeel : omschrijving van het aantal en de positie van de punten getal + óf -P 
Onderdeel : omschrijving van het aantal en de positie van de punten getal + óf -P 
 
Gegevens waarop de onderdelen die uitzetten behoeven zijn gebaseerd 

− Terreininrichting tekening: tekeningnaam terreininrichting versie 
− omschrijving overige gegevens  
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4 Hoofduitzetwerk 

Hoofduitzetwerk is het aanbrengen van hoofdmeetpunten als resultaat van (én ten behoeve 
van) meten en markeren voor zowel de situatie als de hoogte. Een hoofdmeetpunt is een punt 
dat deel uit maakt van een groep meetpunten waarmee nieuwe meetpunten of 
montagemarkeringen kunnen worden uitgezet op één van de volgende niveaus: 
- Maaiveld - niveau; 
- Bouwput - niveau; 
- Betonvloer - niveau; 
- Vloerbekistings - niveau; 
- Cementdekvloer - niveau. 
Een niveau onderscheidt zich door het de ondergrond waarop de markering gerealiseerd 
wordt. 
 

4.1 Hoofdmeetpunten voor de situatie 
De volgende hoofdmeetpunten moeten worden uitgezet: 
 

Situatiemeetpunten, omschrijving bouwlaag 

Hoofdmeetpunt(en) nummer(reeks) op ca. getal +/- P = 0 

Tekening waaruit de locatie van de punten blijkt: tekeningnaam 
Maximaal toelaatbare onnauwkeurigheid van 
afstanden tussen deze hoofdmeetpunten 
onderling: 

O = ± getal 

 
 
 
De hoofdmeetpunten voor de situatie worden in de volgorde worden uitgezet: 
 

Hoofdmeetpunt(en) 
Aanbrengen op … Gereed vóór … 
Ondergrondconstructie: Detailuitzetwerk t.b.v. te monteren 

bouwelementen: 
nummer(reeks) ondergrond chronologische opsomming van 

bouwelementen 
nummer(reeks) ondergrond chronologische opsomming van 

bouwelementen 
 
 
 



 15 

4.1.1 Aanbrengen van hoofdmeetpunten voor de situatie 

De gekozen uitgangspunten vanaf waar het hoofduitzetwerk voor de situatie opgezet kan 
worden staan genoteerd in bijlage b.; rapportageblad 3 'Gekozen uitgangspunten voor het 
hoofduitzetwerk’. 
 

 
De wijze waarop de hoofdmeetpunten op de opsomming bouwlagen moeten worden 
aangebracht is als volgt; 
 
W E R K M E T H O D E   ' U I T Z E T T E N    H O O F D M E E T P U N T E N    V O O R    D E    S I T U A T I E '    
K I E Z E N 
 
 
 

 
De wijze waarop de hoofdmeetpunten op de opsomming bouwlagen moeten worden 
aangebracht is als volgt; 
 
W E R K M E T H O D E   ' U I T Z E T T E N    H O O F D M E E T P U N T E N    V O O R    D E    S I T U A T I E '    
K I E Z E N 
 
 
 

4.1.2 Herkenbaarheid van hoofdmeetpunten voor de situatie 

De wijze waarop markeringen die als hoofdmeetpunt voor de situatie dienen herkenbaar 
worden gemaakt is; 
 
Geef hier een omschrijving van de wijze waarop hoofdmeetpunten in het terrein herkenbaar 
worden gemaakt 
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4.2 Hoofdmeetpunten voor de hoogte 
Alle hoogtemeetpunten die per bouwlaag uitgezet moeten worden zijn: 
 

 
Bouwlaag: omschrijving van de bouwlaag waarop hoofdmeetpunten voor de hoogte 

uitgezet moeten worden 

Locatie van de uit te 
zetten punten: 

t.o.v.   
P = 0 

t.o.v.   
vloerpeil 

(VP) 

Aanbrengen op …  
Ondergrondconstructie: 

Gereed vóór …  
Detailuitzetwerk t.b.v. te 
monteren bouwelementen: 

A (1) 

(mm) 

Omschrijving waaruit de 
locatie van het/ de uit te 
zetten punt(en) blijkt 

getal +/- getal omschrijving 
ondergrond 

chronologische 
opsomming van 
bouwelementen 

± getal 

Omschrijving waaruit de 
locatie van het/ de uit te 
zetten punt(en) blijkt 

getal +/- getal omschrijving 
ondergrond 

chronologische 
opsomming van 
bouwelementen 

± getal 

1   Maximaal toelaatbare maatafwijking van de afstanden tussen de hoofdmeetpunten onderling 

 

4.2.1 Aanbrengen van hoofdmeetpunten voor de hoogte 

De gekozen uitgangspunten vanaf waar het hoofduitzetwerk voor de hoogte opgezet moet 
worden staan genoteerd in bijlage b.; rapportageblad 3 'Gekozen uitgangspunten voor het 
hoofduitzetwerk’.   Het aanbrengen van hoofdmeetpunten voor de hoogte geschiedt door het 
overbrengen van een hoogtemaat naar een hoger of lager gelegen niveau en door het 
overbrengen van een hoogtemaat op een zelfde niveau. 
 
Werkmethode voor het overbrengen van een hoogtemaat naar een hoger of lager niveau: 
W E R K M E T H O D E   'V O O R   H E T  O V E R B R E N G E N   V A N   E E N   H O O G T E M A A T   N A A R  
E E N   H O G E R   O F   L A G E R   G E L E G E N   N I V E A U'   K I E Z E N 
 
 
Werkmethode voor het overbrengen van een hoogtemaat in de situatie op een zelfde niveau: 
W E R K M E T H O D E   'V O O R   H E T  O V E R B R E N G E N   V A N   E E N   H O O G T E M A A T    O P   
E E N   Z E L F D E   N I V E A U'   K I E Z E N 
 

4.2.2 Herkenbaarheid van hoofdmeetpunten voor de hoogte 

De wijze waarop markeringen die als hoofdmeetpunt voor de hoogte dienen herkenbaar 
worden gemaakt is; 
 
Geef hier een omschrijving van de wijze waarop hoofdmeetpunten voor de hoogte herkenbaar 
worden gemaakt 
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μx +Ox

98%

1%1%

-Ox

5 Werkbeschrijvingen 

5.1 Inleiding 
Per te beschouwen locatie is in de volgende paragrafen een werkbeschrijving gegeven voor 
het tot stand komen van eindmaatkenmerken die zeer waarschijnlijk een bedreiging vormen 
voor het functioneren van de bouwconstructie. Een eindmaatkenmerk is een maatkenmerk dat 
direct bepalend is voor het functioneren van de voltooide bouwconstructie. Een maatkenmerk 
is een afmeting die een bepaalde doorsnede of aanzicht kan vertonen. 
 
Het functioneren van de bouwconstructie zal zeer waarschijnlijk niet verstoord worden indien 
er aan de gestelde technische en/ of esthetische eisen van de betreffende afmetingen wordt 
voldaan. Daarom wordt per kritiek bevonden eindmaatkenmerk een prognose gegeven van de 
waarschijnlijk te verwachten onnauwkeurigheid van het eindmaatkenmerk door menselijke 
handelingen, rekening houdend met de afwijkingen door het vervormen van de constructie.  
 
 
Deze verwachtingswaarden dienen als volgt geïnterpreteerd te worden: 
- Het voorspellen van de onnauwkeurigheid van het eindmaatkenmerk op t(m) door 

menselijke handelingen uit zich in een waarde "O(98%)". Dit is een verwachting voor de 
onnauwkeurigheid van het eindmaatkenmerk op het tijdstip dat deze tot stand komt.  De 
verwachting is: 
A. … dat 98% van de te realiseren eindmaatkenmerken binnen deze waarden 

(± Ox) zullen blijven (zie figuur hieronder); 
B. … en dat naarmate de afwijking verder van de verwachtingswaarde μx afligt, 

de kans op het voorkomen van die afwijking onevenredig afneemt (zie 
figuur). 

 

 
De kansdichtheidsfunctie van een normale verdeling 
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- De voorspelling van de onnauwkeurigheid van het eindmaatkenmerk is gebaseerd op een 
passingsberekening. Aan het uitvoeren van een passingberekening liggen twee essentiële 
statistische wetmatigheden ten grondslag: 

1. Uitvoeringstechnische processen kunnen worden beschouwd als normaal 
verdeelde processen (zie betekenis van de voorspelling op de vorige pagina). 

2. De kansverdeling die ontstaat wanneer meerdere (onafhankelijk, normaal 
verdeelde) processen worden samengevoegd; ook bekend als de voortplantingswet 
van fouten. Bij het samenvoegen van afwijkingen wordt rekening gehouden met het 
feit dat de kans op het gelijktijdig voorkomen van extreme maatafwijkingen van 
afzonderlijke deelprocessen onwaarschijnlijk klein is. 

 
Het uitvoeren van de passingsberekening gebeurt volgens een rekenmethode waarbij 
uitsluitend wordt gerekend met toevallige afwijkingen. Systematische afwijkingen die 
ontstaan door het menselijk handelen zijn buiten beschouwing gelaten. 

 
- Bij de omkeerbare vervormingen van de bouwconstructie door veranderingen in 

temperatuur, luchtvochtigheid en/ of een belasting is aangenomen dat de te verwachten 
verkleining van het eindmaatkenmerk gelijk zal zijn aan de te verwachten vergroting van 
het eindmaatkenmerk. 
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De volgende eindmaatkenmerken vormen waarschijnlijk een bedreiging voor het functioneren 
van het gebouw: 

Inventarisatie van de te beschouwen eindmaatkenmerken 

Locatie 1. Omschrijving van de locatie. 

code Omschrijving van de eindmaatkenmerken Bedreiging o.b.v.1 
a.  Soort kenmerk en een specificatie van de objectpunten SKAS/ schatting/ eis 

b.  Soort kenmerk en een specificatie van de objectpunten SKAS/ schatting/ eis 

c.  Soort kenmerk en een specificatie van de objectpunten SKAS/ schatting/ eis 

 
 

Locatie 2. Omschrijving van de locatie. 

code Omschrijving van de eindmaatkenmerken Bedreiging o.b.v. 
d.  Soort kenmerk en een specificatie van de objectpunten SKAS/ schatting/ eis 

e.  Soort kenmerk en een specificatie van de objectpunten SKAS/ schatting/ eis 

f.  Soort kenmerk en een specificatie van de objectpunten SKAS/ schatting/ eis 

 
 

Locatie 3. Omschrijving van de locatie. 

code Omschrijving van de eindmaatkenmerken Bedreiging o.b.v. 
g.  Soort kenmerk en een specificatie van de objectpunten SKAS/ schatting/ eis 

h.  Soort kenmerk en een specificatie van de objectpunten SKAS/ schatting/ eis 

i.  Soort kenmerk en een specificatie van de objectpunten SKAS/ schatting/ eis 

 
 

Locatie 4. Omschrijving van de locatie. 

code Omschrijving van de eindmaatkenmerken Bedreiging o.b.v. 
j.  Soort kenmerk en een specificatie van de objectpunten SKAS/ schatting/ eis 

k.  Soort kenmerk en een specificatie van de objectpunten SKAS/ schatting/ eis 

l.  Soort kenmerk en een specificatie van de objectpunten SKAS/ schatting/ eis 

 
 
 

                                                      
1  eis: Specifiek beschreven nauwkeurigheidseis in het contract noodzaakt tot onderzoeken van het EMK; 

SKAS: Een lijst met uit ervaring gebleken standaard kritieke aansluitingen en situaties; 
schatting: Door eigen inzicht en ervaring is bepaald dat het EMK een bedreiging vormt. 
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5.2 (Titel)omschrijving element(en) locatie 1. 
 
Omschrijving van de locatie 

Omschrijving van de locatie 
 
Schets van de locatie met de betrokken bouwelementen en de te beschouwen eindmaatkenmerken: 
 
Schets invoeren  
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5.2.1 Werkwijze van naam van het te beschouwen element 

Deze werkwijze laat zien op welke manier productmaten, uitzetmaten en montagematen met 
betrekking tot onderstaan bouwelement gerealiseerd dienen te worden. 
Omschrijving van het bouwelement 
1 Omschrijving van het bouwelement 

 
Hoofdstuk waarin de werkwijze van het bouwelement nr. nummer reeds beschreven staat 
Hoofdstuk nummer   titelomschrijving 

 

5.2.1.1 Montage 

Verantwoordelijke 
voor de  montage 

: 
 

Bedrijfsnaam 

Oriëntatie van het 
gemonteerde element 

: Globale omschrijving waaruit oriëntatie van het te verwerken element 
blijkt 

Montagetekeningen : Indien van toepassing: naam montage- of steltekening  

 
In de beschrijving van het montageproces worden de volgende richtingen onderscheiden: 
− hoogterichting : Omschrijving van de hoogterichting  

− langsrichting : Omschrijving van de langsrichting  

− diepterichting : Omschrijving van de diepterichting  

Schematische weergave van de vorm/ afmeting en de positie van het element, inclusief genummerde 
positioneerpunten, ten opzichte van de (op het moment van monteren) reeds gebouwde bouwconstructie: 
 
Schets invoeren  
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De randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat de montage kan aanvangen zijn: 
- Randvoorwaarde 1.; 
- Randvoorwaarde 2.; 
 
 
Per richting wordt hieronder de wijze van monteren van het bouwelement beschreven. 
 
W E R K W I J Z E    V A N    'E E N   T E   M O N T E R E N   E L E M E N T'   I N V O E R E N 
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5.2.1.2 Uitzetwerk 

De volgende montagemarkeringen moeten naar aanleiding van de gekozen montagewijze 
uitgezet worden: 
 
Horizontaal uitzetwerk 

Punten die moeten worden uitgezet 

positie van element/ onderdeel 
positie van element/ onderdeel 
 
Deze montagemarkeringen voor de situatie worden op de volgende manier uitgezet: 
W E R K W I J Z E   'H O R I Z O N T A A L   U I T Z E T W E R K   T. B. V.   E E N   E L E M E N T'   I N V O E R E N   
 
 
Hoogte uitzetwerk 

Punten die moeten worden uitgezet 

positie van element/ onderdeel 
positie van element/ onderdeel 
 
Deze montagemarkeringen voor de hoogte worden op de volgende manier uitgezet: 
W E R K W I J Z E   'H O O G T E   U I T Z E T W E R K   T. B. V.   E E N   E L E M E N T'   I N V O E R E N  
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5.2.1.3 Préfabricage 

Producent : Bedrijfsnaam 
Fabricagewijze :  

W E R K W I J Z E   'P R O D U C E R E N    V A N    E E N   E L E M E N T'   I N V O E R E N  
 
 
Voorzieningen die, ter verwerking van het bouwelement in de bouwconstructie, tijdens of na 
de fabricage getroffen moeten worden zijn: 
Omschrijving van de voorziening (materieel, middel of markering). 
(Ten behoeve van montage of uitzetwerk) 
Omschrijving van de positie van de voorziening 
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5.2.2  Verantwoording 

De volgende eindmaatkenmerken worden nader onderzocht: 
Omschrijving van het eindmaatkenmerk (EMK) 

code Soort maatkenmerk en een specificatie van de objectpunten waarmee het 
eindmaatkenmerk gevormd wordt 

code Soort maatkenmerk en een specificatie van de objectpunten waarmee het 
eindmaatkenmerk gevormd wordt 

EMK 
Ideale waarde van 

het EMK [mm] 
Strengste 

nauwkeurigheidseis [mm] Herkomst van deze eis 

code Getal getal < A < getal Documentnaam 

code Getal getal < A < getal Documentnaam 
A:   maximaal toelaatbare maatafwijking 

 
Een afwijking van een eindmaatkenmerk op het tijdstip van keuren door de opdrachtgever t(k) 
is als volgt op te delen: 

 
opdeling van een eindmaatkenmerk op het 
tijdstip van keuren door de opdrachtgever 
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5.2.2.1 Te verwachten afwijking EMK door vervorming van elementen onder invloed 
van fysische en chemische omstandigheden tussen t(m) en t(k) 

Blijvende vervormingen zijn te herkennen doordat vooraf met zekerheid de richting van de 
afwijking voorspeld kan worden. Deze vervormingen van de constructie tussen het moment 
van tot stand komen t(m) en het moment van keuren t(k) van het eindmaatkenmerk door de 
opdrachtgever ontstaan door het eigen gewicht van de constructie, de permanente belasting 
en eventueel door drogingskrimp van materialen. 
 
Blijvende vervormingen 
 
Bouwelement : Omschrijving element 
Onder invloed van : Eigen gewicht en permanente belasting 
Vormverandering : De grootte en de richting van de vormverandering 
Invloed op eindmaatkenmerk code: λ 
Invloed op eindmaatkenmerk code: λ 
 
Bouwelement : Omschrijving element 
Onder invloed van : Drogingskrimp 
Vormverandering : De grootte en de richting van de vormverandering 
Invloed op eindmaatkenmerk code: λ 
Invloed op eindmaatkenmerk code: λ 
 
 
Omkeerbare vervormingen 
Omkeerbare vervormingen van de constructie tussen het moment van tot stand komen t(m) en 
het moment van keuren t(k) van het eindmaatkenmerk door de opdrachtgever ontstaan door 
veranderingen in temperatuur, luchtvochtigheid en/ of een belasting. 
 
Bouwelement : Omschrijving element 
Onder invloed van : Omschrijving van de veranderlijke belasting, verandering in temperatuur 

en/ of verandering in luchtvochtigheid 
Vormverandering : De grootte van de vormverandering 
Invloed op eindmaatkenmerk code: λ 
Invloed op eindmaatkenmerk code: λ 
 
 
Grenzen (in mm) waarbinnen afwijking van het eindmaatkenmerk door vervormingen van de 
bouwconstructie ná montage zal blijven: 
eindmaatkenmerk code: getal 1 < a < getal 2 
eindmaatkenmerk code: getal 1 < a < getal 2 

 
Grenzen (in mm) waaraan de te maken voorspelling van de onnauwkeurigheid van het eindmaat-
kenmerk bij het tot stand komen ervan op t(m) gezien de gestelde eisen zal moeten voldoen. 
eindmaatkenmerk code: getal 1 < a < getal 2 
eindmaatkenmerk code: getal 1 < a < getal 2 
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5.2.2.2 Te verwachten onnauwkeurigheid van het EMK door menselijke handelingen 
op het tijdstip t(m) waarop het EMK tot stand komt 

De onnauwkeurigheid van het menselijk handelen is afhankelijk van de gekozen werkwijze 
voor de te produceren bouwelementen. Per te beschouwen eindmaatkenmerk zijn de 
deelmaatkenmerken geïnventariseerd die van invloed zijn op dat eindmaatkenmerk. 
 
 
eindmaatkenmerk code 

van belang zijnde deelmaatkenmerken O(98%)         
[± … mm]

invloedsfactor

omschrijving deelmaatkenmerk getal getal
omschrijving deelmaatkenmerk
omschrijving deelmaatkenmerk
omschrijving deelmaatkenmerk
omschrijving deelmaatkenmerk
omschrijving deelmaatkenmerk
omschrijving deelmaatkenmerk
omschrijving deelmaatkenmerk
omschrijving deelmaatkenmerk
omschrijving deelmaatkenmerk
Voorspelde onnauwkeurigheid van het eindmaatkenmerk O(98%):

#VALUE!  

De voorspelde waarde voldoet aan de daaraan gestelde eisen, rekening houdend met de 
afwijkingen door het vervormen van de constructie. 
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6 Afspraken voor de productie van 
maatkenmerken 

In dit hoofdstuk staan de te maken overeenkomsten (die eventueel contractueel vastgelegd 
moeten worden) met de veroorzakers van maatafwijkingen voor de productie van deel- en 
eindmaatkenmerken. Die veroorzakers zijn zowel de eigen medewerkers als de neven-, 
onderaannemers en leveranciers. 
Maatkenmerken zijn afmetingen die een bepaalde doorsnede of aanzicht kunnen vertonen die 
zowel direct of indirect bepalend kunnen zijn voor het functioneren van de voltooide bouwcon-
structie. Het betreft hier de deelmaatkenmerken die van belang zijn voor de optredende grootte 
van eindmaatkenmerken welke een bedreiging vormen voor het functioneren van de voltooide 
bouwconstructie, en deze eindmaatkenmerken zelf. 
 

6.1 Te maken afspraken met neven-, onderaannemers 
en leveranciers 

De volgende afspraken zullen met de betrokken neven-, onderaannemers en leveranciers 
overeengekomen moeten worden. 

6.1.1 Afspraak tussen de werkvoorbereiding en naam van de producent 

 

Te produceren maatkenmerken (MK) 

Ideale 
waarde       
(in mm) Van belang voor EMK 

1.  Omschrijving deel- of eindmaatkenmerk getal code(ringen) 
2.  Omschrijving deel- of eindmaatkenmerk getal code(ringen) 

 
 

Omschrijving van de afspraak 

Voorschriften en instructies omtrent het productieproces. 

MK 
Keuringscriterium              
(waarden in mm) 

Voorschriften/ instructies met betrekking tot de bewaking 
van de maatkwaliteit. 

1.  op t(a)/ t(m) of t(k): 
±getal, waarvan 70% tussen de ±getal 

Voorschriften/ instructies omtrent bewaking maatkwaliteit. 

2.  op t(a)/ t(m) of t(k): 
±getal, waarvan 70% tussen de ±getal 

Voorschriften/ instructies omtrent bewaking maatkwaliteit. 

 

t(a) : tijdstip van afleveren van deelmaatkenmerken; 
t(m) : tijdstip waarop het eindmaatkenmerk (EMK) tot stand komt; 
t(k) : moment van keuring van het EMK op contractspecificaties 

door de opdrachtgever. 

 

NB.     Deze afspraken dienen mondeling schriftelijk met de producent 
overeengekomen te worden. 
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6.2  Te maken afspraken met eigen ploegen 
De volgende afspraken zullen met de betrokken eigen ploegen overeengekomen moeten 
worden, bijvoorbeeld middels een werkoverleg. 

6.2.1 Afspraak tussen de werkvoorbereiding en de omschrijving van de 
ploeg 

 

Te produceren maatkenmerken (MK) 

Ideale 
waarde       
(in mm) Van belang voor EMK 

1.  Omschrijving deel- of eindmaatkenmerk getal code(ringen) 
2.  Omschrijving deel- of eindmaatkenmerk getal code(ringen) 
 

Omschrijving van de afspraak 

Voorschriften/ instructies met betrekking tot de invulling en het verloop van het productieproces. 

MK 
Keuringscriterium              
(waarden in mm) 

Voorschriften/ instructies met betrekking tot de bewaking 
van de maatkwaliteit. 

1.  op t(a)/ t(m) of t(k): 
±getal, waarvan 70% tussen de ±getal 

Voorschriften/ instructies omtrent bewaking maatkwaliteit. 

2.  op t(a)/ t(m) of t(k): 
±getal, waarvan 70% tussen de ±getal 

Voorschriften/ instructies omtrent bewaking maatkwaliteit. 

 

t(a) : tijdstip van afleveren van deelmaatkenmerken; 
t(m) : tijdstip waarop het eindmaatkenmerk (EMK) tot stand komt; 
t(k) : moment van keuring van het EMK op contractspecificaties 

door de opdrachtgever. 
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7  Bewaken van de maatkwaliteit 

De invullingen van de productieprocessen dienen in een zo vroeg mogelijk stadium te worden 
nagegaan om afwijkingen ten aanzien van de ‘afspraken over de te produceren 
maatkenmerken’ te kunnen signaleren en bij te sturen. Mede daarom dient ook het resultaat 
van ieder productieproces (een verzameling maatkenmerken) gecontroleerd te worden op het 
tijdstip van tot stand komen. Afwijkingen ten aanzien van de afspraken kunnen hier aanleiding 
geven tot het doen van aanpassingen. 
Het controleren en eventueel aanpassen van eindmaatkenmerken op het tijdstip van keuren 
door de opdrachtgever is noodzakelijk indien er nog wijzigingen kunnen worden verwacht als 
gevolg van het vervormen van de constructie. 
 

7.1 Bij neven-, onderaannemers en leveranciers 

7.1.1 Te bewaken maatkwaliteit bij naam van de producent 

Deze producent is verantwoordelijk voor de productie van de volgende maatkenmerken: 

Omschrijving van de te produceren maatkenmerken 
 
1.  Te controleren invulling van het productieproces tijdens de aanvang van de productie t(i) 
 omschrijving van de te controleren onderdelen 

 
Controleur : naam van de controleur 
Invulling volgens afspraak in : naam contactdocument + paginanummer waarin afspraak 

over invulling van het proces staat,   óf: 
dit maatbeheersingsplan pagina paginanummer 

Wijze van registreren : wijze van registreren 
Rapporteren aan : naam/ namen of functienaam/ -namen  

Wanneer door controle blijkt dat de invulling van het productieproces niet overeenstemt met de 
gemaakte afspraken, dient het productieproces bijgesteld te worden totdat aan de afspraken 
wordt voldaan! 
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2.  Controleren van het resultaat van het productieproces, een verzameling maatkenmerken 

Op het tijdstip van tot stand komen van het maatkenmerk op t(p) indien het een 
deelmaatkenmerk betreft of op t(m) indien het een eindmaatkenmerk betreft. 

Te keuren maatkenmerk 
soort MK/ op 

tijdstip 

Ideale 
waarde       
(in mm) 

Toelaatbare 
meetonnauw-

keurigheid  
[±… mm] 

Tolerantie 
A 

[±… mm] 

omschrijving maatkenmerk DMK op t(p)/ 
EMK op t(m) 

getal 1 getal 2 getal 3 

omschrijving maatkenmerk DMK op t(p)/ 
EMK op t(m) 

getal 1 getal 2 getal 3 

omschrijving maatkenmerk DMK op t(p)/ 
EMK op t(m) 

getal 1 getal 2 getal 3 

Controleur : naam van de controleur 
Wijze van registreren : wijze van registreren 
Rapporteren aan : naam/ namen 
 

Wanneer door keuren van een maatkenmerk blijkt dat de maatafwijking (gemeten waarde met 
een meetonnauwkeurigheid) niet voldoet aan de gestelde tolerantie dan zijn de volgende 
opties tot bijsturen in deze volgorde mogelijk, afhankelijk of het een deel- (1.) of 
eindmaatkenmerk (2.) betreft: 

1. Het product waar een deelmaatkenmerk betrekking op heeft, moet worden afgekeurd. Het 
product zal moeten worden aangepast of opnieuw moeten worden geproduceerd totdat 
het betreffende maatkenmerk voldoet aan de afgesproken toleranties. 

2. Het in overeenstemming brengen van het eindmaatkenmerk met de specificaties door 
middel van aanpassingen. Aanpassen betekend het uitvoeren van niet geplande 
werkzaamheden als; 

- Het vervangen van één van de betrokken bouwelementen; 
- Het repareren van een aansluiting of situatie; 
- Het toepassen van een alternatieve montagemethode voor één van de betrokken 

bouwelementen. 
 
3.  Te keuren eindmaatkenmerken rond het tijdstip van keuren van het eindmaatkenmerk door de 

opdrachtgever op t(k)  
Het betreft hier die eindmaatkenmerken waarbij nog wijzigingen van het eindmaatkenmerk 
kunnen worden verwacht na het tijdstip van tot stand komen ervan (t(m)) als gevolg van het 
vervormen van de constructie. 

Te keuren eindmaatkenmerk op t(k) 

Ideale 
waarde       
(in mm) 

Toelaatbare 
meetonnauw-

keurigheid  
[±… mm] 

Tolerantie 
A 

[±… mm] 

omschrijving eindmaatkenmerk getal 1 getal 2 getal 3 
omschrijving eindmaatkenmerk getal 1 getal 2 getal 3 
omschrijving eindmaatkenmerk getal 1 getal 2 getal 3 
Controleur : naam van de controleur 
Wijze van registreren : wijze van registreren 
Rapporteren aan : naam/ namen 
 
Indien op t(k) een tolerantieoverschrijding wordt geconstateerd, kunnen aanpassingen alsnog 
het eindmaatkenmerk bijsturen. Aanpassen betekend het uitvoeren van niet geplande 
werkzaamheden als; 
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- Het vervangen van één van de betrokken bouwelementen; 
- Het repareren van een aansluiting of situatie. 
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7.2 Bij eigen ploegen 

7.2.1 Te bewaken maatkwaliteit bij omschrijving van de ploeg 

Deze ploeg is verantwoordelijk voor de productie van de volgende maatkenmerken: 

Omschrijving van de te produceren maatkenmerken 
 

1.  Te controleren invulling van het productieproces tijdens de aanvang van de productie t(i) 
 omschrijving van de te controleren onderdelen 

 
Controleur : naam van de controleur 
Invulling volgens afspraak in : dit maatbeheersingsplan pagina paginanummer 
Wijze van registreren : wijze van registreren 
Rapporteren aan : naam/ namen 

Wanneer door controle blijkt dat de invulling van het productieproces niet overeenstemt met de 
gemaakte afspraken, dient het productieproces bijgesteld te worden totdat aan de afspraken 
wordt voldaan! 
 
2.  Controleren van het resultaat van het productieproces, een verzameling maatkenmerken 

Op het tijdstip van tot stand komen van het maatkenmerk op t(p) indien het een 
deelmaatkenmerk betreft of op t(m) indien het een eindmaatkenmerk betreft. 

Te keuren maatkenmerk 
soort MK/ op 

tijdstip 

Toelaatbare 
meetonnauw-

keurigheid  
[±… mm] 

Tolerantie 
A 

[±… mm] 
Van belang 

voor EMK 
omschrijving maatkenmerk DMK op t(p)/ 

EMK op t(m) 
getal getal nummer(s) 

omschrijving maatkenmerk DMK op t(p)/ 
EMK op t(m) 

getal getal nummer(s) 

omschrijving maatkenmerk DMK op t(p)/ 
EMK op t(m) 

getal getal nummer(s) 

Controleur : naam van de controleur 
Wijze van registreren : wijze van registreren 
Rapporteren aan : naam/ namen 
 

Wanneer door keuren van een maatkenmerk blijkt dat de maatafwijking (gemeten waarde met 
een meetonnauwkeurigheid) niet voldoet aan de gestelde tolerantie dan zijn de volgende 
opties tot bijsturen in deze volgorde mogelijk, afhankelijk of het een deel- (1.) of 
eindmaatkenmerk (2.) betreft: 

1. Het product waar een deelmaatkenmerk betrekking op heeft, moet worden afgekeurd. Het 
product zal moeten worden aangepast of opnieuw moeten worden geproduceerd totdat 
het betreffende maatkenmerk voldoet aan de afgesproken toleranties. 

2. Het in overeenstemming brengen van het eindmaatkenmerk met de specificaties door 
middel van aanpassingen. Aanpassen betekend het uitvoeren van niet geplande 
werkzaamheden als; 

- Het vervangen van één van de betrokken bouwelementen; 
- Het repareren van een aansluiting of situatie. 
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- Het toepassen van een alternatieve montagemethode voor één van de betrokken 
bouwelementen. 

 
3.  Te keuren eindmaatkenmerken rond het tijdstip van keuren van het eindmaatkenmerk door de 

opdrachtgever op t(k)  
Het betreft hier die eindmaatkenmerken waarbij nog wijzigingen van het eindmaatkenmerk 
kunnen worden verwacht na het tijdstip van tot stand komen ervan (t(m)) als gevolg van het 
vervormen van de constructie. 

Te keuren eindmaatkenmerk op t(k) 

Ideale 
waarde       
(in mm) 

Toelaatbare 
meetonnauw-

keurigheid  
[±… mm] 

Tolerantie 
A 

[±… mm] 

omschrijving eindmaatkenmerk getal 1 getal 2 getal 3 
omschrijving eindmaatkenmerk getal 1 getal 2 getal 3 
omschrijving eindmaatkenmerk getal 1 getal 2 getal 3 
Controleur : naam van de controleur 
Wijze van registreren : wijze van registreren 
Rapporteren aan : naam/ namen 
 
Indien op t(k) een tolerantieoverschrijding wordt geconstateerd, kunnen aanpassingen alsnog 
het eindmaatkenmerk bijsturen. Aanpassen betekend het uitvoeren van niet geplande 
werkzaamheden als; 

- Het vervangen van één van de betrokken bouwelementen; 
- Het repareren van een aansluiting of situatie. 

 



Bijlage a. Verstrekte gegevens waarmee de positie van het gebouwbepaald wordt. 

Bijlagen 

a. Verstrekte gegevens waarmee de positie van het 
gebouw bepaald wordt 

 
 



Bijlage b. Rapportagebladen 

b. Rapportagebladen 
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