Geen jaren, maar uren
garantie
Kunstgras onder verzekerde garantiestelling

Intron is een relatieve nieuwkomer op de
markt van sportvloeren en daarmee in
kunstgrasland. Het afgelopen jaar hebben
zij in analogie met andere producten in
de bouw het product ‘verzekerde garantiestelling voor kunstgras’ ontwikkeld. De
klant heeft hierbij middels een verzekering
een 100 procent garantie dat hij een veld
koopt dat gedurende een afgesproken
termijn van gebruik aan bepaalde normen
voldoet. In de aanloop naar het congres
‘Help! Ik krijg een kunstgrasveld’, sprak
Fieldmanager hierover met gastspreker ir.
Ton Jans, directeur van Intron Certificatie.
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Garantie is niets anders dan een waarborg.
Wanneer een verkoper van een product een
garantie geeft op de kwaliteit van het product,
betekent dit dat hij ervoor instaat dat het product
voldoet aan de beloofde eisen. Bij een verzekerde
garantie is het een derde partij , de verzekeraar,
die vervolgens uiteraard onder voorwaarden
de overeengekomen prestaties verzekerd. En
zoals iedereen weet; belofte maakt schuld. In
Fieldmanager nr. 5 2007, de congresspecial van
vorig jaar, omschreef Fieldmanager de situatie als
volgt : “Het regent rechtzaken in de kunstgraswereld.” Jans ging in 2007 in zijn betoog dieper
in op de huidige problematiek bij de inkoop van
kunstgras en de verwachtingen over en weer
van de opdrachtnemer en de opdrachtgever “De
opdrachtgever heeft doorgaans een goede waarborg, dat de betreffende sportvloer bij oplevering
zal voldoen aan de vereiste technische eigenschappen. In de praktijk blijkt in bestekken echter
nog te weinig aandacht voor de operationele
fase de periode na de realisatie.” Hij stelde dan
ook de vraag: “Is het wellicht verstandiger om de
aandacht te verleggen van de specificaties van
het object dat aanbesteed wordt, naar de vereiste
prestatie- en functie-eigenschappen van de kunstgrasmat die men wenst aan te leggen?” Met
andere woorden: bij een aanbesteding kunnen
we beter kijken naar de blijvende functionaliteit
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van een kunstgrasveld. Daarmee komen direct
wel enkele vervolgvragen om de hoek kijken.
Want, hoe kan je dat waarborgen? Hoe geef je
garantie op de blijvende functionaliteit van een
kunstgrasveld en hoe kan deze functionaliteit vervolgens verzekerd worden?
Met de introductie van het product ‘verzekerde
garantiestelling voor kunstgras’ wordt daadwerkelijk een situatie gecreëerd, waarbij garantie
kan worden geboden op de duurzame eigenschappen van een kunstgrasveld. Momenteel is
Intron in overleg met enkele vooraanstaande
partijen, een verzekeraar en aannemers van
kunstgrasvelden, om samen met hen te komen
tot de introductie van een systematiek om de
blijvende functionaliteit van een kunstgras sportvoorziening gedurende een overeengekomen
periode te garanderen. Tijdens het congres ‘Help!
Ik krijg een kunstgrasveld.’ zal Ton Jans ook nader
ingaan op deze samenwerking.
Ketenbeheersing
Verzekerde garantiestelling voor kunstgras houdt
in dat er een systematiek ontwikkeld dient te
worden, die de blijvende functionaliteit van een
kunstgras sportvoorziening gedurende een overeengekomen periode kan garanderen. En dat is
ook precies wat Intron momenteel samen met
andere marktpartijen aan het doen is. Jans: “Om

garantie te kunnen geven op de blijvende functionaliteit van een kunstgras sportvoorziening,
dient inzicht te worden verschaft in alle schakels
in de levensloop van het sportveld.” De schakels
zijn: ontwerp, productie, aanleg, gebruik en
sloop/recycling. Jans vervolgt: “De kwaliteit moet
je op een integrale manier benaderen; ketenbeheersing. Daartoe dienen allereerst de risico’s
die de blijvende functionaliteit nadelig kunnen
beïnvloeden inzichtelijk te worden maken. Alle
eisen en specificaties binnen de keten worden
vastgelegd in een normdocument. Vervolgens
kan Intron, als onafhankelijke derde, de kwaliteit
van de stappen beoordelen. Daarmee wordt de
kwaliteit in de keten bewaakt. Wanneer aan de
eisen/voorwaarden is voldaan, wordt een conformiteitsverklaring afgegeven.”
Ketenbeheersing, dat klinkt vrij hapklaar, maar
is het dat ook? Jans: “Voorheen was het de
opdrachtgever die een bestek maakte en die vervolgens voorlegde bij de uitvoerende partij. Dat is
echter zeker niet de ideale manier, de kennis en
ervaring van de aannemer wordt hierbij niet of
onvoldoende benut. Innovatieve oplossingen kunnen moeizaam worden geïntroduceerd. Werken
men met een prestatiebestek heft dit probleem
op, hierin wordt opgenomen aan welke prestatie-eisen het veld moet voldoen. Ook kan hierin
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worden opgenomen gedurende welke periode
aan deze prestatie-eisen moet worden voldaan
Opdrachtgevers vragen vaak wel om een x aantal
jaren garantie. Je kan je echter afvragen of het
wel zo eerlijk is om in jaren te denken. We kunnen beter denken in speeluren. Stel, je maakt de
afspraak dat een veld 5000 speeluren blijvend
functioneel is. Daarmee creeëer je een norm voor
onderhoud. Die kan je vervolgens controleren.”
Jans stelt dan ook dat ook de grote opdrachtgevers opgevoed dienen te worden om deze
omslag te kunnen maken. “Tot nu toe worden
veel velden aangelegd op basis van ‘trial and
error’. Je zou ook bij voorbaat al moeten toetsen en meten wat er in de toekomst gebeurt.
De opdrachtgever moet goed weten wat hij
wilt. Hij dient zijn prestatie-eisen eenduidig te
definiëren en daarnaast ‘de ruimte’ te geven aan
de aannemer om zijn deskundigheid en ervaring
in te brengen. De aannemer moet vervolgens mede gezien de geboden gelegenheid zijn kennis
en kunde bij het ontwikkeltraject in te zetten - de
verantwoordelijkheid nemen voor de prestaties
van zijn sportvloer en de duurzaamheid daarvan.
De omstandigheden waaronder deze verantwoordelijkheid genomen en garantie gegeven
wordt, dienen dan wel eenduidig gedefinieerd te
worden.

Zorgt de ontwikkeling van een ‘verzekerde garantiestelling voor kunstgras’ er dan ook voor dat er
betere kunstgrasvelden komen? Jans: “Een verzekering maakt geen beter product. Het is geen
Haarlemmerolie. Wel geeft een certificatie een
toegevoegde waarde aan het product en werkt
daardoor drempelverlagend voor verzekeringsmaatschappijen. Een verzekeraar heeft immers
geen enkele behoefte om een slecht product te
verzekeren.”
Wat is Inton?
Een nieuwkomer in de sportvloeren en
kunstgrasland behoeft wellicht een korte
introductie. Intron richt zich op de kwaliteit
en duurzaamheid van (bouw)materialen in
hun toepassing. Daarmee wilt het bedrijf de
technische en dus ook financiële risico’s van
haar opdrachtgevers limiteren en beheersbaar
maken. Om dit te kunnen waarmaken richten de Intron -sectoren zich op onderzoek,
advies en certificatie van bouwmaterialen, de
processen waarbinnen ze worden toegepast
en de mensen welke ze uitvoeren.
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Voor het vinden van juridische oplossingen gaat geen zee ons te hoog.
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