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Welk risico in welk kenniskwadrant?

En waarom dan wel?

CASES

John van der Puil - Delio Bearzatto - Rob Schouten

29/2/2016 1
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Ongewenste gebeurtenis

of we wisten dat het zou kunnen gebeuren

of we zijn verrast dat het zich voordoet 
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VERZOEK

De volgende sheets zijn uitsluitend bestemd voor leden van de werkgroep 

Analyse & Ontwikkeling van de afdeling RisicoBeheer & Techniek van het KIVI. 

Opsteller heeft niet het auteursrecht op de illustraties. 

Deze presentatie kan alleen in besloten kring worden besproken!
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IN WELK VAK HOORT WELK RISICO?
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Hierna volgen een aantal manifestaties van risico’s.

Iedere manifestatie moet aan slechts een van de vier 

kenniskwadranten worden toegekend:

Links Onder = Bewust + Bekend = Basis risico

Rechts Onder = Bewust + Onbekend = Witte vlekken

Links Boven = Onbewust + Bekend = Blinde vlekken

Rechts Boven = Onbewust + Onbekend = Zwarte gaten 

Beoordeling moet geschieden:

• vanuit het gezichtspunt van het projectteam van de 

aannemer en opdrachtgever samen

• op het tijdstip dat de tenderfase is voltooid
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4. Chantage door waterschap 

Aannemer vraagt vergunning bij Waterschap voor 

heiwerkzaamheden in de nabijheid van een duiker.  

Waterschap verleent vergunning onder voorwaarde dat 

aanvrager, ter voorkoming van schade én op zijn 

kosten, de duiker ten minste 50 meter verlegd.

Duiker was al twee jaar aan groot onderhoud toe en 

het Waterschap heeft duiker al meer dan een jaar op 

lijst staan om te vernieuwen. 

Waterschap hoopt op rekening van de aannemer een 

geheel nieuwe duiker te krijgen. 
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7. Beslag essentiële componenten

Twee dagen voor de proefvaart legt een onbekende 

derde beslag op de drinkwaterinstallatie aan boord 

van het schip wegens inbreuk octrooi – Duits recht van 

toepassing op levering installatie. 

Onbekende derde start kort geding procedure bij 

Rechtbank Rotterdam met als eis: verbod van gebruik 

van de installatie. 

Een kort geding vergt ten minste 5 dagen doorlooptijd. 
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8. Uitvoering conform norm

Specificaties voor de keuze en wijze van opbrengen van 

een coating zijn door de Opdrachtgever aan de hand 

van een normering opgegeven. De betreffende 

normering is door een buitenlands normalisatie-

instituut opgesteld.
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Tijdens 

garantieperiode laat 

coating los. 
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12. Zand zuigen en beton maken in Swania

Aannemer bouwt havencomplex. Een baai wordt 

met behulp van een zandzuiger op diepte 

gebracht. 

Dat lukt maar niet. Zand heeft hier andere 

eigenschappen dan in Nederland. Opbrengst 

zuiger aanzienlijk te laag. 

Zand blijkt ook ongeschikt voor het maken van 

beton.
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14. The black list and the sub contractor 

In de wereld van de natte aannemerij gaat het gerucht 

dat sub contractor Evident uit Spanje verdacht wordt 

van corruptie in Zuid-Amerika. 

Het Nederlandse bedrijf IFC heeft 10 tenders uitstaan 

bij grote opdrachtgevers, alle gefinancierd door de 

Wereld Bank.

IFC zet Evident op de zwarte lijst en wijzigt de 10 

tenders. 

Ingrepen van derden zonder kennis of bewustzijn van 

Evident. Beoordeel vanuit het gezichtsveld van Evident.
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16. El Al crash 747 Bijlmermeerflat

Kort na het opstijgen van Schiphol vallen de motoren van de 

rechter vleugel. Oorzaak: bout in motorbevestiging blijkt te 

zwak. De sterkte was berekend door extrapolatie vanuit het 

kleinere type 707.

Bij nieuwe proeven 

bleken de krachten 10 

maal groter dan 

aangenomen.

Beoordeel vanuit het 

gezichtsveld van het 

projectteam van de 

vliegtuigfabrikant
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17. Tacoma Narrows Bridge

1940. Vier maanden na ingebruikname ingestort door hevige 

wind. Oorzaak: aeroelastic flutter. Bijkomende oorzaken: 

gesloten zijkanten, waardoor wind niet onder brugdek kon 

waaien en het brugdek was zeer licht van constructie.
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Nooit eerder had enige 

hangbrug door wind 

schade opgelopen. 

Beoordeel vanuit het 

gezamenlijk gezichtsveld 

van architect en 

opdrachtgever.
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18. Het vogeleiland

De aannemer moest Larne Lough in Ierland uitbaggeren en 

het slib deponeren op een plaats die was aangewezen door 

de autoriteiten. De lokale bevolking kwam daartegen in 

opstand en het plan moest worden gewijzigd. 

De oplossing: bouwen van een vogeleiland in het meer met 

het opgebaggerde slib. 

De aannemer betoogde dat dit een heel andere opdracht 

inhield. 

Opdrachtgever stelde dat het in prijs of doorlooptijd niet 

zou uitmaken waar de aannemer de baggerspecie zou 

deponeren.
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19. Asbest bij slopen gebouwen

Het sloopbedrijf kreeg opdracht van de plaatselijke 

autoriteiten twee flatgebouwen te slopen. Tijdens 

het werk bleken verfresten en plafondmaterialen 

aanzienlijke hoeveelheden asbest te bevatten. 

Het bestek vermeldde: slopen inclusief verwijderen 

asbest. Stelpost voor onvoorzien asbest: Euro 5000.

De overheid schreef echter werkmethodes voor die 

Euro 300.000 vergden. 
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20. Garantie voor extra werk

Een clausule in een contract luidt: er is geen enkele 

beperking in meerwerk dat de opdrachtgever zal willen 

opdragen. 

Vier weken voor opleveringsdatum geeft opdrachtgever 

een opdracht voor hoogwaardig laswerk als meerwerk. 

Opdrachtnemer heeft zijn lassers echter nodig voor 

ander werk dat op schema ligt. Er zijn op korte termijn 

geen lassers te vinden die dit gespecialiseerde werk 

binnen de verlangde termijn kunnen uitvoeren. 

OG beroept zich op de clausule uit het contract. 
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23. Achteroverhellend binnenschip

Voorafgaande aan de proefvaart stelde men vast 

dat het schip achterover lag. Het verschil in 

diepgang tussen voor en achter was ongeveer 2 

inch. 

Vele hypothesen werden gelanceerd; geen enkele 

hield stand. 
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26. Panama kanaal
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26. Panama kanaal

Verbreding kanaal. Werk gestart 2009, geplande 

oplevering 2015. Kosten vooraf geschat $ 5,2 miljoen.

Februari 2014: discussie over de kwaliteit van het 

cement. Opdrachtgever wil hogere kwaliteit in verband 

met verlangde lange levensduur van 100 jaar. 

Aannemerscombinatie vraagt daarvoor een meerprijs 

van $ 1,2 a 1,6 miljoen. 

Perikelen: 

9 maanden vertraging = derving inkomsten Panama, 

Spaanse hoofdaannemer in financiële problemen. 
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27. Annuleren geboekte opdracht

Aannemer heeft een opdracht geboekt voor een 

bedrag van € 70 miljoen. Aannemer zal over een 

maand beginnen met mobilisatie. 

Voor dat  tijdstip ontvangt tenderafdeling een brief 

per email waarbij opdrachtgever onder aanbieding 

van excuses de overeenkomst annuleert. 

Aannemer heeft inmiddels kosten gemaakt en een 

andere mogelijke opdracht voorbij laten gaan.
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29. Parkeergarage Kralingse Zoom

Twee afdelingen van gemeente hebben ruzie met 

elkaar. Afd. Veiligheid schroeft eisen op nadat 

overeenkomst is getekend. Contracterende afdeling 

heeft geen budget voor de daarbij behorende 

prijsverhoging. 

Aannemer verlaat de site. 

Kort geding gemeente. 

Risico voor aannemer? 
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39. Ocean Ranger
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39. Ocean Ranger

De Ocean Ranger was een boorplatform dat opereerde in 
de Noordelijk Ijszee bij New Foundland. In een heftige 
winterstorm kapseisde het en zonk. 84 doden. 

Onderaan de 8 enorme poten waren pontons 
aangebracht, die konden worden leeggepompt zodat het 
rig omhoog kon komen om de zwaarste stormen te 
doorstaan. De storm vernielde een glazen patrijspoort in 
de machinekamer waar kortsluiting werd veroorzaakt in 
het controlepaneel. 

Een opeenvolgende reeks van gebeurtenissen en 
verkeerde interpretaties leidde tot het niet meer te 
voorkomen zinken naar de zeebodem. 

20RBT A&O - cases voor 4K-workshop29/2/2016
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40. Landslides Californië

De aannemer heeft een weg aangelegd en alle wet- en 

regelgeving in acht genomen. De garantieperiode (twee 

jaar) is nog niet voorbij.
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42. Ontwikkelingsproject Circored

Nieuwe technologie voor het omzetten van ijzeroxide in 

ijzer tegen aanzienlijk lagere kosten dan met de 

traditionele hoogovens. 

Installatie in Trinidad; opstarten en opschalen. 

Onvoorziene 

(onvoorzienbare?) 

problemen vanaf 

laboratorium tot eindhal.

22RBT A&O - cases voor 4K-workshop29/2/2016



1-3-2016

12

46. De fundaties van Hoygaard
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46. De fundaties van Hoygaard

Hoygaard boekte een opdracht van E.ON voor 

ontwerpen, vervaardigen en installeren van de 

fundaties van de windfarm bij Cumbria, Engeland. 

Fit for purpose, professional manner, good industry

manner, garantie 20 jaar. 

Voor de verankering past Hoygaard de internatio-

nale standaard J101 toe. 

Na 3 jaar wiebelen de windmolens. 

E.ON vraagt schadevergoeding. 
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48. Geluidshinder in rustige stad 

25

Het project omvat het wegpompen van vuil water. 

Pompleiding ligt op korte afstand van huizen. 

Pompmateriaal blijkt veel vaster te zijn dan gedacht. Er 

is ‘s nachts herrie in de leiding. Bewoners maken 

enorme rel, klagen bij projectleider en wethouders.

RBT A&O - cases voor 4K-workshop29/2/2016

50. Glasgow Steel Turning Tower
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50. Glasgow Steel Turning Tower

De 127 m hoge toren moest 3600 om zijn as kunnen 

draaien en zich richten naar de windrichting. 

Volgens het ontwerp zou de 460 ton zware toren 

gedragen worden door een enorm kogellager. 

Het gewicht bleek te hoog voor dat lager. Zeven 

maanden na ingebruikname was de toren ongeveer 

3 cm gezakt. De toren moest worden opgevijzeld 

voor reparatie. 

In het laboratorium had het schaalmodel van het 

ontwerp wel gefunctioneerd. 
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Ramen van appartementen op minder dan 5 meter afstand

80.000 auto’s per dag. 

28RBT A&O - cases voor 4K-workshop

55. De Minhocaoweg door San Paulo
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55. De Minhocaoweg door San Paulo

Om verkeerscongesties op te lossen is in 1970 in San 
Paulo een 3,5 km lange, verhoogde verkeersweg in de 
stad aangelegd. 

Op veel plaatsen ligt de weg op 5 meter afstand van de 
ramen van appartementsgebouwen en kantoren. 

Er gaan 80.000 auto’s per dag over het traject. Door het 
verkeersgeluid,  uitlaatgassen en rustverstoringen is het 
leven naast de weg ongezond. 

In 1976 moest worden besloten de weg te sluiten op 
zondagen. 

In 1990 volgde ook de sluiting van 21.30 tot 06.00 u.  
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60. Kabels en leidingen

De combinatie C werkt voor de gemeente G en 
brengt nieuwe riolering aan. 

Ter plaatse V kunnen 15 kolken niet op de 
aangegeven plaats worden gelegd wegens de daar 
aanwezige kabels en leidingen. 

Elders is bij 200 kolken de aansluiting problematisch 
door de vele aanwezige kabels en leidingen. 18 
kolken kunnen niet op de aangegeven plaatsen 
worden gelegd; omleggingen zijn nodig. 

Combinatie C beroept zich op overmacht en claimt 
meerkosten wegens 57 onderbrekingen van de 
werkzaamheden. 

30RBT A&O - cases voor 4K-workshop29/2/2016
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61. Te late leveringen

Aannemer V bouwt in opdracht van B GmbH. 

Leverancier L bestelt voor V buizen in India en T-stukken 

in China. De buizen kunnen niet worden benut zolang de 

T-stukken niet binnen zijn. 

Deze moesten geleverd worden in week 19, maar 

arriveerden in week 21, een verlenging die overeenkomt 

met de langere reistijd van in het Verre Oosten bestelde 

materialen door de uitgebroken oorlog in Irak. 

B wil de overeengekomen boete inhouden op de 

eindafrekening. V beroept zich op overmacht. 
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62. Glad wegdek

Het werk is in 1995 opgeleverd. Het onderhavige 

wegvak werd voorzien van zeer open asfaltbeton 

(ZOAB). Opdrachtgever was de Staat; opdrachtnemer 

de bv E. 

Voorjaar 1997 doen zich enkele ongevallen voor die 

volgens de politie, gevolgd door stroefheidsmetingen 

veroorzaakt zijn door gladheid. 

In het bestek staan geen eisen over stroefheid. E 

repareert en claimt de kosten daarvan bij de Staat.

Opmerking: het probleem van glad ZOAB werd in 1993 

in de vakpers beschreven.
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65. Brandwerende wanden Hauptstadtflugthafen
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65. Brandwerende wanden Hauptstadtflugthafen

25 September 2015: 600 wanden, waarvan men meende 

dat ze brandwerend zouden zijn blijken dat niet te zijn. Men 

heeft gasbeton met mortel vermengd, hetgeen in Duitsland 

niet is toegestaan als de wanden brandwerend dienen te 

zijn. Normaliter past men beton toe of metselwerk. 

In de projectbeschrijving waren destijds de prijzen van de 

toegepaste (verkeerde) wanden opgenomen. 

De civiele opleveringsdatum van maart 2016 is onhaalbaar. 

De vertraging zal hier 3 a 4 maanden zijn. Men hoopt de 

technische inbedrijfname toch in het tweede halfjaar van 

2017 te realiseren. 
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69. Liberty ships
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In de Tweede Wereldoorlog fabriceerden Amerikaanse werven in de jaren 1942 

tot 1945 Libertyschepen in seriebouw. Daarbij werd een betrekkelijk nieuwe 

technologie op grote schaal toegepast: lassen in plaats van klinken. Men 

beheerste dat nog niet zo goed, waardoor deze schepen nogal eens halverwege 

hun lengte last kregen van scheurvorming en konden breken. Vele werden 

slachtoffer van Duitse onderzeeboten, maar een aantal kwam om door breken 

tussen twee golftoppen of breken bij verkeerd gestuwde lading, in casu te veel 

voor en achter en te weinig midscheeps, zoals op deze afbeelding.


