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1

Inleiding

Als bewijslast om te komen tot een energielabel in de nieuwbouw wordt gevraagd om foto’s in het
protocol Energielabel Nieuwbouw. Met name in bijlage X3 van het opnameprotocol worden de eisen
aan deze bewijslast geformuleerd. Het gaat om bewijslast betreffende de thermische schil en
installaties. In dit traject is gekozen om alleen die foto’s op te vragen waar bewijsvergaring op basis
van documenten of tijdens de EPN-opname niet mogelijk is.
Deze foto’s moeten voldoende van kwaliteit, volledig en herleidbaar zijn om voldoende bewijslast te
leveren. In dit deelonderzoek van het implementatietraject EPN is daarom onderzocht in hoeverre de
foto’s voldoen aan deze drie criteria.
tabel 1.1

Kwalitatieve beoordelingscriteria

Criteria

Beschrijving

Volledigheid

Beoordeling of alle relevante onderdelen zijn gefotografeerd. Ook is gekeken of de relevante informatie
op de foto te zien is.

Kwaliteit foto’s

Beoordeling van de resolutie van de foto en of het onderwerp van de foto voldoende is ingezoomd met
een bruikbaar perspectief. Dit is vooral van belang om naden te kunnen waarnemen.

Herleidbaarheid

Beoordeling of uit een overzichtsfoto af te leiden is waar de detailfoto genomen is.

Eindbeoordeling

Inhoudelijke beoordeling is een combinatie van de bovenstaande doorslaggevende criteria. Dit geeft
weer of de huidige foto’s een perspectief bieden op een volledig dossier wanneer op tijd en met
voorbereiding de aanvraag wordt gedaan.
Voor sluitend bewijs is gekeken of het dossier voldoende zekerheid biedt voor een goede aansluiting van
het isolatiemateriaal.

Respondenten
De deelnemende partijen aan het implementatietraject (werkvoorbereiders, uitvoerders) zijn gevraagd
om foto’s te maken tijdens verschillende momenten in de bouw om details van het project vast te
leggen. Een digitale bijlage vroeg naar specifieke details en bijbehorende overzichtsfoto’s. Vanuit de
projecten die deelnemen aan het implementatietraject zijn acht reacties ontvangen.
Aanvullend is voor dit deelonderzoek nog een vraag uitgezet aan partijen van andere projecten om
deel te nemen. Hierop zijn nog zeven extra fotobewijzen onderzocht en beoordeeld, waardoor in totaal
vijftien projecten konden worden beoordeeld.
Daarnaast reageerden de respondenten op een evaluatie van het verzamelen van de foto’s en het
invullen van de fotovragenlijst. De evaluatie is door elf van de vijftien respondenten ingevuld
teruggestuurd. De resultaten hiervan vindt u in hoofdstuk 5 van deze bijlage.

2

Projecten implementatietraject

Vanuit de projecten die deelnemen aan het implementatietraject zijn acht reacties ontvangen met
foto’s. Deze foto’s zijn beoordeeld op de genoemde drie criteria, leidend tot een eindbeoordeling. De
tips die worden genoemd per project kunnen ook gelden voor andere projecten.

2.1

Project 1

Geen materiaal beschikbaar, project is al opgeleverd.
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2.2

Project 2

figuur 1

Voorbeeld

tabel 2.1

Beoordeling

Item

Bruikbaarheid

Tips

Volledigheid
• Aansluitingen isolatievlakken
• Aansluitingen hoeken
• Aansluitingen kozijnen
• Hoeveelheid bouwkundige details
• Hoeveelheid installatiedetails

•
•
•
•
•

• Maak recht voor een gevel een foto, zodat eventuele
spleten goed zichtbaar zijn.
• Zorg bij de douche wtw dat de aftakking naar de ketel en
kraan wordt gefotografeerd.

Kwaliteit foto’s

Goed

• Zoom sommige details beter in (aansluiting kozijn op
binnenblad).

Herleidbaarheid

Slecht

• Bij een aantal details gaat het heel goed, maar lever bij de
detailfoto consequent een overzichtsfoto aan waar
zichtbaar bij de woning de detailfoto is gemaakt.

Eindbeoordeling
• Inhoudelijk
• Sluitend bewijs

• Onvoldoende
• Onvoldoende

• Voor een goed fotodossier is meer herleidbaar
fotomateriaal nodig tijdens meerdere fases.

Redelijk (één x PIR)
Geen
Redelijk (twee x)
Voldoende
Redelijk

Opmerking
De kwaliteit van de foto’s is goed. Uit de foto’s blijkt dat de fotograaf weet welke details belangrijk zijn.
Het dossier kan verbeterd worden wanneer alle relevante details worden gefotografeerd (onder
andere aansluiting daknok, aansluiting stelkozijn op binnenblad et cetera).
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2.3

Project 3

figuur 2

Voorbeeld

tabel 2.2

Beoordeling

Item
Volledigheid
• Aansluitingen isolatievlakken
• Aansluitingen hoeken
• Aansluitingen kozijnen
• Hoeveelheid bouwkundige details
• Hoeveelheid installatie details

Bruikbaarheid

Tips

• Niet van toepassing
• Niet van toepassing
• Voldoende

• Maak recht voor een gevel een foto, zodat eventuele
spleten goed zichtbaar zijn.
• Zorg voor een volledig fotodossier van alle
belangrijke bouwkundige en installatietechnische
details tijdens meerdere momenten van de bouw.

Kwaliteit foto’s

Goed

Herleidbaarheid

Onvoldoende

• Lever bij de detailfoto ook een overzichtsfoto aan,
waar zichtbaar is waar bij de woning de detailfoto is
gemaakt.

Eindbeoordeling
• Inhoudelijk
• Sluitend bewijs

• Bijna voldoende
• Onvoldoende

• Voor een goed fotodossier is meer fotomateriaal
nodig en moeten de foto’s ook te lokaliseren zijn met
overzichtsfoto’s.

Opmerking
Van belangrijke details zijn foto’s gemaakt die iets zeggen over de kwaliteit. Nog niet alle belangrijke
details zijn gefotografeerd. Onder andere aansluitingen dakisolatie vlak voor het aanbrengen van een
bitumen laag.
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2.4

Project 4

figuur 3

Voorbeeld

tabel 2.3

Beoordeling

Item

Bruikbaarheid

Tips

Volledigheid
• Aansluitingen isolatievlakken
• Aansluitingen hoeken
• Aansluitingen kozijnen
• Hoeveelheid bouwkundige details
• Hoeveelheid installatie details

•
•
•
•
•

• Zorg dat de slap niet de aansluiting tussen
kozijn en isolatie wegneemt.

Kwaliteit foto’s

Goed

Herleidbaarheid

Kan soms beter

• Lever consequent bij de detailfoto ook een
overzichtsfoto aan waar zichtbaar bij de
woning de detailfoto is gemaakt.

Eindbeoordeling
• Inhoudelijk
• Sluitend bewijs

• Bijna voldoende
• Onvoldoende

• Laat je niet te veel beperken door het
format.

Aantal beperkt, kan meer
Niet van toepassing
Enkele
Voldoende
Voldoende

Opmerking
De kwaliteit van de foto’s is goed. Het aantal details mag meer, maar er staat een goede basis.
Wellicht was het format hierin beperkend.
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2.5

Project 5

figuur 4

Voorbeeld

tabel 2.4

Beoordeling

Item

Bruikbaarheid

Tips

Volledigheid
• Aansluitingen isolatievlakken
• Aansluitingen hoeken
• Aansluitingen kozijnen
• Hoeveelheid bouwkundige details
• Hoeveelheid installatie details

•
•
•
•
•

• Maak recht voor een gevel een foto, zodat eventuele
spleten goed zichtbaar zijn.
• Zorg voor een volledig fotodossier van alle
belangrijke bouwkundige en installatietechnische
details.

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Onvoldoende
Onvoldoende
Niet van toepassing

Kwaliteit foto’s

Goed

Herleidbaarheid

Slecht

• Lever bij de detailfoto ook een overzichtsfoto aan
waar zichtbaar bij de woning de detailfoto is
gemaakt.

Eindbeoordeling
• Inhoudelijk
• Sluitend bewijs

• Onvoldoende
• Onvoldoende

• Voor een goed fotodossier is meer fotomateriaal
nodig en moeten de foto’s ook te lokaliseren zijn met
overzichtsfoto’s.

Opmerking
De eerste aanzet is goed, maar voor een volledig dossier zijn er meer detailfoto’s nodig.

2.6

Project 6

Geen fotomateriaal beschikbaar.

2.7

Project 7

Geen fotomateriaal beschikbaar.
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2.8

Project 8

figuur 5

Voorbeeld

tabel 2.5

Beoordeling

Item

Bruikbaarheid

Tips

Volledigheid
• Aansluitingen isolatievlakken
• Aansluitingen hoeken
• Aansluitingen kozijnen
• Hoeveelheid bouwkundige details
• Hoeveelheid installatie details

•
•
•
•
•

• Maak recht voor een gevel een foto, zodat eventuele
spleten goed zichtbaar zijn.
• Zorg voor een volledig fotodossier van alle belangrijke
bouwkundige en installatietechnische details.

Kwaliteit foto’s

Goed

Herleidbaarheid

Slecht

• Lever bij de detailfoto ook een overzichtsfoto aan waar
zichtbaar bij de woning de detailfoto is gemaakt.

Eindbeoordeling
• Inhoudelijk
• Sluitend bewijs

• Onvoldoende
• Onvoldoende

• Voor een goed fotodossier is meer fotomateriaal nodig en
moeten de foto’s ook te lokaliseren zijn met
overzichtsfoto’s.

Onvoldoende
Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Goed

Opmerking
Goed op weg. Sommige foto’s zijn dubbel gebruikt. Het aantal gefotografeerde details moet nog
omhoog om een beter onderbouwbeeld te krijgen.
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2.9

Project 9

figuur 6

Voorbeeld

tabel 2.6

Beoordeling

Item

Bruikbaarheid

Tips

Volledigheid
• Aansluitingen isolatievlakken
• Aansluitingen hoeken
• Aansluitingen kozijnen
• Hoeveelheid bouwkundige details
• Hoeveelheid installatie details

•
•
•
•
•

• Maak recht voor een gevel een foto, zodat
eventuele spleten goed zichtbaar zijn.
• Zorg dat het detail wat gefotografeerd wordt
ook klaar is (dakrand).
• Zorg voor een volledig fotodossier van alle
belangrijke bouwkundige en
installatietechnische details.

Kwaliteit foto’s

Goed

Herleidbaarheid

Goed

Eindbeoordeling
• Inhoudelijk
• Sluitend bewijs

• Onvoldoende
• Onvoldoende

Onvoldoende
Niet van toepassing
Onvoldoende
Onvoldoende
Een detail

• Voor een goed fotodossier is meer
fotomateriaal nodig en moeten de foto’s ook te
lokaliseren zijn met overzichtsfoto’s.

Opmerking
Goed op weg. Meer details tijdens meerdere fasen geeft een beter onderbouwd beeld.
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2.10

Project 10

figuur 7

Voorbeeld

tabel 2.7

Beoordeling

Item

Bruikbaarheid

Tips

Volledigheid
• Aansluitingen isolatievlakken
• Aansluitingen hoeken
• Aansluitingen kozijnen
• Hoeveelheid bouwkundige details
• Hoeveelheid installatiedetails

•
•
•
•
•

• Maak recht voor een gevel een foto, zodat
eventuele spleten goed zichtbaar zijn.
• Zorg voor een volledig fotodossier van alle
belangrijke bouwkundige en
installatietechnische details.

Kwaliteit foto’s

Goed

• Zoom bij sommige details iets verder in
(aansluiten isolatieplaten).

Herleidbaarheid

Onvoldoende

• Lever bij de detailfoto ook een
overzichtsfoto aan waar zichtbaar waar bij
de woning de detailfoto is gemaakt.

Eindbeoordeling
• Inhoudelijk
• Sluitend bewijs

• Bijna voldoende
• Onvoldoende

• Voor een goed fotodossier is meer
fotomateriaal nodig en moeten de foto’s ook
te lokaliseren zijn met overzichtsfoto’s.

Goed
Goed
Voldoende
Onvoldoende
Niet van toepassing

Opmerking
De aanzet is goed. Soms is het kritische fotomoment net te laat (ophanging).
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2.11

Project 11

Het is de respondent duidelijk welke foto’s er worden gevraagd. Deze woningen zijn echter opgeleverd
eind 2009, begin 2010. Er zijn geen foto’s beschikbaar, zoals gevraagd.

2.12

Project 12

figuur 8

Voorbeeld

tabel 2.8

Beoordeling

Item

Bruikbaarheid

Tips

Volledigheid
• Aansluitingen isolatievlakken
• Aansluitingen hoeken
• Aansluitingen kozijnen
• Hoeveelheid bouwkundige details
• Hoeveelheid installatie details

•
•
•
•
•

• Bij het aantonen van een goede aansluiting
krijg je het beste bewijs wanneer de foto zo
veel mogelijk loodrecht op de naad wordt
gemaakt.
• Let op dat er geen verstoringen voor
belangrijke detail zitten (isolatieplaten op zij
en achtergevel, hoek is niet zichtbaar).
• Maak zeker voor de aansluitingen meer
detailfoto’s.

Kwaliteit foto’s

Goed

Herleidbaarheid

Redelijk

• Er zijn overzichtsfoto’s aangeleverd. Het is
echter zoeken en niet altijd duidelijk waar
een detailfoto is gemaakt. Houdt de
overzichtsfoto en detailfoto bij elkaar.

Eindbeoordeling
• Inhoudelijk
• Sluitend bewijs

• Bijna voldoende
• Onvoldoende

• De intentie is goed. Voor een volgende keer
is het beter wanneer op meerdere
bouwmomenten wordt gefotografeerd.

Voldoende
Onvoldoende
Voldoende
Onvoldoende
Niet van toepassing

Opmerking
De intentie is goed. Voor een goed fotodossier zijn meer detailfoto’s nodig. Ook is het belangrijk dat
goed te herleiden is waar de detailfoto genomen is.
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3

Aanvullende projecten voor beoordeling fotobewijzen

Aanvullend op de projecten die deelnemen met het implementatietraject hebben nog zeven partijen
een fotodossier aangeleverd van andere projecten.

3.1

Project A

figuur 9

Voorbeeld

tabel 3.1

Beoordeling

Item

Bruikbaarheid

Tips

Volledigheid
• Aansluitingen isolatievlakken
• Aansluitingen hoeken
• Aansluitingen kozijnen
• Hoeveelheid bouwkundige details
• Hoeveelheid installatiedetails

•
•
•
•
•

• Maak recht voor een gevel een foto, zodat
eventuele spleten goed zichtbaar zijn.
• Zorg voor een volledig fotodossier van alle
belangrijke bouwkundige en
installatietechnische details.

Kwaliteit foto’s

Goed

• Maak recht voor een gevel een foto, zodat
eventuele spleten goed zichtbaar zijn.

Herleidbaarheid

Slecht

• Lever bij de detailfoto ook een
overzichtsfoto aan, waar zichtbaar is waar
bij de woning de detailfoto is gemaakt.

Eindbeoordeling
• Inhoudelijk
• Sluitend bewijs

• Onvoldoende
• Onvoldoende

• Voor een goed fotodossier is meer
fotomateriaal nodig en moeten de foto’s ook
te lokaliseren zijn met overzichtsfoto’s.

Onvoldoende
Alleen enkele hoeken
Niet aangeleverd
Onvoldoende
Niet van toepassing

Opmerking
De foto’s geven bij de drie projecten een beeld dat kwalitatief netjes wordt gebouwd. Er is echter te
weinig materiaal aangeleverd om een goed onderbouwd beeld te krijgen per project.
Verder ontbreek het evaluatieformulier.
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3.2

Project B

figuur 10

Voorbeeld

tabel 3.2

Beoordeling

Item

Bruikbaarheid

Tips

Volledigheid
• Aansluitingen isolatievlakken
• Aansluitingen hoeken
• Aansluitingen kozijnen
• Hoeveelheid bouwkundige details
• Hoeveelheid installatiedetails

•
•
•
•
•

• Maak recht voor een gevel een foto, zodat
eventuele spleten goed zichtbaar zijn.
• Zorg voor een volledig fotodossier van alle
belangrijke bouwkundige en
installatietechnische details.

Alleen overzicht
Niet van toepassing
Alleen overzicht
Onvoldoende
Niet van toepassing

Kwaliteit foto’s

Slecht, foto’s hebben een te
lage resolutie

• Maak recht voor een gevel een foto, zodat
eventuele spleten goed zichtbaar zijn.
• Zoom meer in op details, zodat zichtbaar is of
bijvoorbeeld een aansluiting goed is.

Herleidbaarheid

Slecht

• Maak een overzichtsfoto zodanig dat duidelijk
is waarvan een detail genomen is.

Eindbeoordeling
• Inhoudelijk
• Sluitend bewijs

• Bijna voldoende
• Onvoldoende

• Voor een goed fotodossier is meer
fotomateriaal nodig en moeten de foto’s ook te
lokaliseren zijn met overzichtsfoto’s.

Opmerking
Uit het fotodossier is zichtbaar dat hier serieus aan gewerkt is. Wanneer de foto’s een betere resolutie
hadden, dan waren diktes goed af te lezen.
Jammer dat de foto’s een te lage resolutie hebben. Hierdoor verliezen zij veel informatie.
Bij een aantal foto’s krijg je de indruk dat dit niet de definitieve eindsituatie is. Een hoek die er
rommelig uit ziet of een naad die waarschijnlijk nog gedicht wordt met isolatieschuim.
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3.3

Project C

figuur 11

Voorbeeld

tabel 3.3

Beoordeling

Item

Bruikbaarheid

Volledigheid
• Aansluitingen isolatievlakken
• Aansluitingen hoeken
• Aansluitingen kozijnen
• Hoeveelheid bouwkundige
details
• Hoeveelheid installatiedetails

•
•
•
•
•

Goed
Goed
Goed
Voldoende
Niet van toepassing

Kwaliteit foto’s

Goed

Herleidbaarheid

Goed

Eindbeoordeling
• Inhoudelijk
• Sluitend bewijs

•
•

Tips

•

Zet deze lijn door tijdens de hele bouw, dan
krijg je vanzelf voldoende details.

Goed
Onvoldoende

Opmerking
De kwaliteit van de foto´s zijn dusdanig dat er een goed beeld ontstaat. Wanneer deze manier van
vastleggen gedurende het hele project plaatsvindt, ontstaat er een volledig en helder fotodossier.
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3.4

Project D

figuur 12

Voorbeeld

tabel 3.4

Beoordeling

Item

Bruikbaarheid

Tips

Volledigheid
• Aansluitingen isolatievlakken
• Aansluitingen hoeken
• Aansluitingen kozijnen
• Hoeveelheid bouwkundige details
• Hoeveelheid installatiedetails

•
•
•
•
•

• Maak recht voor een gevel een foto, zodat
eventuele spleten goed zichtbaar zijn.
• Zorg voor een volledig fotodossier van alle
belangrijke bouwkundige en
installatietechnische details.
• Zoom meer in op punten die kritisch zijn.

Kwaliteit foto’s

Goed

• Maak recht voor een gevel een foto, zodat
eventuele spleten goed zichtbaar zijn.
• Zoom meer in op details. De foto’s hebben
nu de kwaliteit van een overzichtsfoto.

Herleidbaarheid

Slecht

• Lever bij de overzichtsfoto ook de detailfoto
waar details goed zichtbaar zijn.

Eindbeoordeling
• Inhoudelijk
• Sluitend bewijs

• Onvoldoende
• Onvoldoende

• Voor een goed fotodossier is meer detail- en
overzicht fotomateriaal nodig.
• Zorg ook voor foto’s tijdens verschillende
bouwfases.

Onvoldoende
Alleen overzichtsfoto’s
Alleen overzichtsfoto’s
Beperkt momentum
Niet van toepassing

Opmerking
Het dossier bevat een reeks relevante overzichtsfoto’s. Om de kwaliteit van de details te kunnen
bepalen, dient er verder te worden ingezoomd en dient voor het detail een beter perspectief gekozen
te worden, zodat de essentie beter zichtbaar wordt gemaakt.
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3.5

Project E

figuur 13

Voorbeeld

tabel 3.5

Beoordeling

Item

Bruikbaarheid

Tips

Volledigheid
• Aansluitingen isolatievlakken
• Aansluitingen hoeken
• Aansluitingen kozijnen
• Hoeveelheid bouwkundige details
• Hoeveelheid installatiedetails

•
•
•
•
•

• Maak recht voor een gevel een foto, zodat
eventuele spleten goed zichtbaar zijn.
• Zorg voor een volledig fotodossier van alle
belangrijke bouwkundige en
installatietechnische details.

Aantal te beperkt
Een enkele hoeken
Een enkele kozijn
Te weinig
Niet van toepassing

Kwaliteit foto’s

Goed

Herleidbaarheid

Goed

Eindbeoordeling
• Inhoudelijk
• Sluitend bewijs

• Voldoende
• Onvoldoende

• Voor een goed fotodossier is meer
fotomateriaal nodig en moeten de foto’s ook
te lokaliseren zijn met overzichtsfoto’s.

Opmerking
Aangegeven was dat het te vroeg was met het maken van foto’s. Het aangeleverde materiaal is wel
goed bruikbaar.
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3.6

Project F

figuur 14

Voorbeeld

tabel 3.6

Beoordeling

Item

Bruikbaarheid

Tips

Volledigheid
• Aansluitingen isolatievlakken
• Aansluitingen hoeken
• Aansluitingen kozijnen
• Hoeveelheid bouwkundige
details
• Hoeveelheid installatie details

•
•
•
•
•

• Zorg voor een volledig fotodossier van alle belangrijke
bouwkundige en installatietechnische details.

Kwaliteit foto’s

Goed

Herleidbaarheid

Goed

Eindbeoordeling
• Inhoudelijk
• Sluitend bewijs

•
•

Niet van toepassing
Beperkt
Goed
Voldoende
Niet van toepassing

Goed
Onvoldoende

• Voor een goed fotodossier is meer fotomateriaal nodig
en over meerdere fases van de bouw.

Opmerking
De foto’s zijn in een mooi verslag gepresenteerd. Er is goed nagedacht over wat aan info
overgedragen moet worden. Wanneer de hele bouw op deze manier wordt vastgelegd ontstaat er een
degelijk fotodossier.
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3.7

Project G

figuur 15

Voorbeeld

tabel 3.7

Beoordeling

Item

Bruikbaarheid

Tips

Volledigheid
• Aansluitingen isolatievlakken
• Aansluitingen hoeken
• Aansluitingen kozijnen
• Hoeveelheid bouwkundige details
• Hoeveelheid installatie details

•
•
•
•
•

• Aansluiting kozijn op het binnenblad is perfect gefotografeerd.
Aansluiting isolatie op het kozijn moet gedetailleerder. Nu is het niet
goed zichtbaar.
• Fotografeer de essentie van de douche wtw (aftakking ketelkoudwaterkraan).

Kwaliteit foto’s

Redelijk

Herleidbaarheid

Goed

Eindbeoordeling
• Inhoudelijk
• Sluitend bewijs

• Goed
• Onvoldoende

Beperkt
Voldoende
Beperkt
Voldoende
Voldoende

Detailfoto isolatie op kozijn is niet scherp en niet loodrecht op het kozijn
genomen. Hierdoor is niet waar te nemen of het isolatie goed aansluit.

• Foto’s geven een goede indruk. De bijgevoegde schriftelijke toelichting
is ook nodig omdat dit van de foto niet te zien was.

Opmerking
De foto’s zijn duidelijk en geven een redelijk goed beeld. Bij sommige details kan de essentie beter
worden vastgelegd.

4

Samenvatting eindbeoordelingen fotobewijs

De eindbeoordelingen en algemene opmerkingen, zoals geformuleerd per project zijn opgenomen in
tabel 17.
tabel 4.1

Samenvatting eindbeoordelingen fotobewijs

Project

Eindbeoordeling
Inhoudelijk

Eindbeoordeling
Sluitend bewijs

Opmerking

Project 2

Onvoldoende

Onvoldoende

Voor een goed fotodossier is meer fotomateriaal nodig tijdens
meerdere fases.
De kwaliteit van de foto’s is goed. Uit de foto’s blijkt dat de
fotograaf weet welke details belangrijk zijn. Het dossier kan
verbeterd worden wanneer alle relevante details gefotografeerd
worden (onder andere aansluiting daknok, aansluiting stelkozijn
op binnenblad et cetera).

Project 3

Bijna voldoende

Onvoldoende

Voor een goed fotodossier is meer fotomateriaal nodig en
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moeten de foto’s ook te lokaliseren zijn met overzichtsfoto’s.
Van belangrijke details zijn foto’s gemaakt die iets zeggen over
de kwaliteit. Nog niet alle belangrijke details zijn gefotografeerd.
Project 4

Bijna voldoende

Onvoldoende

De kwaliteit van de foto’s is goed. Het aantal details mag meer,
maar er staat een goede basis. Wellicht was het format hierin
beperkend.

Project 5

Onvoldoende

Onvoldoende

De eerste aanzet is goed, maar voor een volledig dossier zijn er
meer detailfoto’s nodig.

Project 8

Onvoldoende

Onvoldoende

Goed op weg. Sommige foto’s zijn dubbel gebruikt. Ook het
aantal details kan beter.

Project 9

Onvoldoende

Onvoldoende

Goed op weg. Meer details tijdens meerdere fasen zou welkom
zijn.

Project 10

Bijna voldoende

Onvoldoende

De aanzet is goed. Soms is het kritische fotomoment net te laat
(ophanging).

Project 12

Bijna voldoende

Onvoldoende

De intentie is goed. Voor een goed fotodossier zijn meer
detailfoto’s nodig. Ook is het belangrijk dat goed te herleiden is
waar de detailfoto genomen is.

Project A

Onvoldoende

Onvoldoende

De foto’s geven bij de drie projecten een beeld dat kwalitatief
netjes wordt gebouwd. Er is echter te weinig materiaal
aangeleverd om een goed onderbouwd beeld te krijgen per
project.

Project B

Bijna voldoende

Onvoldoende

Uit het fotodossier is zichtbaar dat hier serieus aan gewerkt is.
Wanneer de foto’s een betere resolutie hadden, dan waren
diktes goed af te lezen.
Jammer dat de foto’s een te lage resolutie hebben. Hierdoor
verliezen zij veel informatie. Bij een aantal foto’s krijg je de
indruk dat dit niet de definitieve eindsituatie is. Een hoek die er
rommelig uit ziet of een naad die waarschijnlijk nog gedicht
wordt met isolatieschuim.

Project C

Goed

Onvoldoende

De kwaliteit van de foto´s zijn dusdanig dat er een goed beeld
ontstaat. Wanneer deze manier van vastleggen gedurende het
hele project plaatsvindt, ontstaat er een volledig en helder
fotodossier.

Project D

Onvoldoende

Onvoldoende

Het dossier bevat een reeks relevante overzichtsfoto’s. Om de
kwaliteit van de details te kunnen bepalen, dient er verder te
worden ingezoomd en dient voor het detail het juiste
perspectief gekozen te worden.

Project E

Voldoende

Onvoldoende

Aangegeven was dat het te vroeg was met het maken van
foto’s. Het aangeleverde materiaal is wel goed bruikbaar.

Project F

Goed

Onvoldoende

De foto’s zijn in een mooi verslag gepresenteerd. Er is goed
nagedacht over wat aan info overgedragen moet worden.
Wanneer de hele bouw op deze manier wordt vastgelegd
ontstaat er een degelijk fotodossier.

Project G

Goed

Onvoldoende

De foto’s zijn duidelijk en geven een redelijk goed beeld. Bij
sommige details kan de essentie beter worden vastgelegd,
bijgevoegde schriftelijke toelichting is nodig.

Conclusie eindbeoordelingen
De aangeleverde foto’s zijn over het algemeen van voldoende kwaliteit om de details en kenmerken te
beoordelen. De meeste projecten leveren echter te weinig foto’s aan voor een compleet fotodossier.
Onder andere door de beperkte tijd en fotomogelijkheden zijn niet vaak in verschillende fasen foto’s
gemaakt.
Daarnaast is er te weinig vastgelegd: te weinig details of te weinig overzichtsfoto’s om andere foto’s te
lokaliseren. Het is van belang om helder aan te geven waar de foto’s zijn gemaakt met de bijschriften
direct bij de foto’s.
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5

Analyse evaluatieformulieren

De onderstaande resultaten komen naar voren uit de analyse van elf retour ontvangen
evaluatieformulieren over de fotobewijslast.
Duidelijkheid foto’s
Negen van de elf respondenten vindt het duidelijk waarvan een foto wordt verwacht. Eén persoon
geeft geen antwoord op de vraag, een andere respondent geeft aan dat de vragen enigszins afwijken
van de formulering in bijlage X3 het protocol.
De vraag naar foto’s komt bij veel projecten niet op tijd in het bouwproces, vaak zijn er delen al
afgewerkt waarvan een foto gemaakt moet worden of in een enkel geval zijn de werkzaamheden juist
nog niet opgestart. Daardoor zijn foto’s niet aan te leveren. Eén respondent die zelf niet continu op de
bouw aanwezig is, geeft bijvoorbeeld aan: “De steenwolisolatie wordt aangebracht en er wordt bijna
direct daarna een folie tegen aangebracht. Hierdoor is de controlemogelijkheid grotendeels
verdwenen.”
Alle respondenten denken alle gevraagde foto’s te kunnen aanleveren wanneer voor aanvang van het
project bekend is welke foto’s zij moeten aanleveren.
Implicatie van foto’s nemen op proces
De tijd die het aanleveren van foto’s heeft gekost, varieert tussen een uur en twee dagen. Drie
personen doen er zesenhalf tot acht uur over. Het bewijsmateriaal is echter bij één van deze
onvoldoende door de onvolledigheid en slechte herleidbaarheid. Drie anderen schatten er drie,
drieënhalf en vier uur over te doen. De bewijzen van twee van deze respondenten worden bijna
voldoende beoordeeld en de derde als redelijk. Alle drie zouden meer details aan moeten leveren en
beter herleidbaar kunnen zijn door vaker overzichtsfoto’s te gebruiken. Eén respondent schat één uur
te hebben besteed. Ondanks de beperkte tijdsbesteding zijn ook de foto’s van zijn project in de
eindbeoordeling redelijk. De overige respondenten maken geen schatting.
tabel 5.1

Tijdsinschatting voor het leveren van fotobewijs

Tijdsinschatting

Aantal respondenten
(huidige besteding)

Aantal respondenten
(schatting compleet dossier)

Minder dan een dagdeel

1

2

Circa een dagdeel

2

1

Dagdeel tot een dag

3

3

Meer dan een dag

1

3

Weet niet of niet van toepassing

4

2

In het geval dat de respondenten ruim op tijd zouden weten welke foto’s ze moesten maken, schatten
drie respondenten de tijdsbesteding hetzelfde in (respectievelijk één uur, drie uur en acht uur). Eén
persoon denkt meer te kunnen doen in dezelfde vier uur.
Een andere persoon geeft een lage schatting van nihil tot één uur, aangezien het samen kan gaan
met controles. Drie personen schatten in dat het meer tijd zou kosten om een compleet dossier te
maken of verschillende bezoeken te maken in meerdere stadia van de bouw: zes uur in plaats van
vier uur; circa veertig uur en acht tot twaalf uur in plaats van zesenhalf uur. Ten slotte geeft iemand
een schatting van twintig minuten per foto, deze persoon heeft echter geen ervaring met foto’s maken
omdat het foto’s nemen op het gevraagde moment niet mogelijk was. Er waren foto’s gevraagd voor
vijftien onderdelen (overzicht + detail = dertig foto’s), dit is vertaald naar een schatting van ongeveer
vijf uur voor het overzicht in tabel 5.1.
Een respondent geeft aan dat zijn bedrijf het maken van foto’s zal gaan opnemen in het
nieuwbouwkeuringsplan gedurende het bouwtraject.
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Zes respondenten geven aan dat de uitvoerder een geschikte fotograaf is. Drie personen noemen de
toezichthouder van de opdrachtgevende partij als (aanvullende) geschikte persoon om de foto’s te
maken. Eén respondent noemt naast de uitvoerder ook een werkvoorbereider, maar die is niet altijd
aanwezig.
tabel 5.2

Aantal respondenten dat een fucntionaris geschikt vindt voor het leveren van fotobewijs

Functionaris die foto’s maakt

Aantal respondenten

Werkvoorbereider

1

Uitvoerder

6

Toezichthouder (opdrachtgever)

3

Weet niet of geen antwoord

2

Doel van fotobewijs
Acht respondenten vinden het aanleveren van de gevraagde foto’s als bewijslast zinvol. Aanleveren
van foto’s kan “later mogelijk helpen bij het ontdekken van bouwfouten”, “praktijk wijkt nog wel eens af
van theorie” en bevestigt “het gebruik van de verwerkte materialen”. Op foto’s kunnen foutieve
aansluitingen van het isolatiemateriaal worden opgespoord en tijdig worden gesignaleerd, zodat
daarop ook (beter) meer toezicht op wordt gehouden.
Twee respondenten zijn van mening dat foto’s door de uitvoerder alleen van de beste plaatsen
worden gemaakt. Hierdoor vindt één van deze twee foto’s als bewijslast minder zinvol: liever heeft hij
een onafhankelijke partij. Twee andere respondenten vinden deze fotobewijslast niet zinvol: “een foto
kan op andere bouw zijn genomen” (deze vindt dat bewijsvoering van bonnen meer zin heeft en beter
te organiseren is); “metingen leveren meer op”.
Overige opmerkingen
Enkele respondenten zijn benieuwd naar het effect van onvoldoende bewijzen op het energielabel.
Ook is een respondent “erg enthousiast over het fotodossier”, waarbij het “van essentieel belang is dat
het fotodossier echt waterdicht wordt gemaakt”. Nu zijn er te veel mogelijkheden voor ‘ontwijking’. Ook
de bouwers die hij sprak vonden het “een goed idee”.
Een respondent noemt het volgende: “het is handiger om op basis van vooraf gekozen (belangrijke)
details, gegevens aan te leveren welke materialen er uiteindelijk gebruikt zijn in het werk eventueel
aangevuld met een foto van het betreffende detail. Bewijsvoering door middel van leveringsbonnen
met projectnaam en werkadres. Fotomateriaal niet op bouwkavelniveau op werkdetailniveau. Bij
seriematige woningbouw worden veel dezelfde details gebruikt. Om deze per kavel bij te houden, is
naar mijn mening niet zinvol. Om te controleren of de details uitgevoerd worden conform tekening, dit
is zinvoller.”

6

Conclusies beoordeling fotobewijzen

Uniformiteit beoordeling
Het protocol bevat in bijlage X3 enkele voorbeelden van foto’s die voldoen als bewijs. Er zijn echter
geen criteria geformuleerd. Voor EPN-opnemers en de functionarissen die de foto’s aanleveren, is het
belangrijk om de juiste foto’s uniform te beoordelen. De beoordeling van acceptatie van een foto gaat
naar eigen inzicht van de EPN-opnemer, maar uit deze proef blijkt bijvoorbeeld de kwaliteit van de
details, link met overzichtsfoto’s en het aantal aangeleverde foto’s om één onderdeel te bewijzen zeer
variabel.
Keuze foto’s
De EPN-opnemer heeft in deze proef specifiek om foto’s van details gevraagd die scherper zijn dan
forfaitair en Bouwbesluit, zodat indien (niet) bewezen dit onderdeel invloed heeft op de EPG. Dit roept
echter wel vragen op bij enkele respondenten, aangezien zij dan van enkele details geen foto’s
hoeven te maken. De keuze voor welke foto’s worden gevraagd, moet expliciet met de respondenten
worden gecommuniceerd.
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Relevantie foto en details
Uit een aantal foto’s blijkt dat de fotograaf niet altijd de relevantie van de foto begrijpt en hierdoor
worden niet altijd de juiste dingen op de foto vastgelegd. Wanneer dit het geval is, moet de
EPN-opnemer meer tijd en moeite stoppen in de onderbouwing, met documenten of met een tweede
uitvraag naar foto’s. Het leereffect over waar men op moet letten tijdens de bouw (bijvoorbeeld
aansluiten van isolatie) is echter wel duidelijk aanwezig bij deze fotografen.
Bouwkwaliteit
Als de fotografen wel foto’s van goede kwaliteit met de juiste details en overzichtsfoto’s aanleveren
lijkt dit erop te wijzen dat zij ook de relevantie van de foto’s en details begrijpen. Dan kan het zijn dat
ze bewust de ‘goede‘ voorbeelden hebben gefotografeerd en er daarnaast nog niet-gefotografeerde,
minder goed uitgevoerde details te vinden zijn op het project. Dit hoeft niet voorkomen te worden. Het
maken van de foto’s heeft dan toch bijgedragen aan het doel van bewustwording. Bovendien zullen
veel professionals de minder goed uitgevoerde details laten verbeteren, dit wordt ook in de evaluaties
genoemd. Hiermee wordt het doel van de verhoogde bouwkwaliteit gediend.
Tijdsbesteding
De tijd die het aanleveren van foto’s heeft gekost varieert tussen een uur en twee dagen. Het
merendeel van de respondenten schat dat het aanleveren van foto’s minder dan een dagdeel tot een
dag zal kosten, de rest schat enkele dagen. Hierbij noemen enkelen wel het uitgangspunt dat het
maken van foto’s moet worden opgenomen in het keuringsplan, waardoor het samen kan gaan met
controles.
Fotograaf
Voor het aanleveren van het fotobewijs is volgens de meeste respondenten de uitvoerder geschikt.
Enkele opmerkingen hierbij betreffen vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de uitvoerder. Dan zou
een opzichter vanuit de opdrachtgever het meest geschikt zijn om foto’s te maken. Gezien eerder
genoemde nevendoelen van verbetering van bouwkwaliteit ter plekke en het leereffect, blijkt de
uitvoerder de meest geschikte persoon voor het aanleveren van foto’s.
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