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Ruim twee jaar geleden is de commissie 

kunstgras binnen de BSNC (Branchevereniging 

Sport en Cultuurtechniek)van start gegaan. 

Eén van de eerste activiteiten van de commissie 

was het formeren van een aantal werkgroepen 

die zich bezig zouden houden met specifieke 

facetten van de aanleg en het beheer van 

kunstgras zoals onderhoud, renovatie en 

aanbesteding. Binnen de branchevereniging 

bleek een duidelijke behoefte te zijn voor een 

uniforme garantieregeling. De behoefte was 

niet ontstaan omdat er een aantal claims op 

ondeugdelijke leveringen zouden zijn, maar 

meer omdat bestaande garantieregelingen zowel 

gevraagd door opdrachtgevers als verstrekt door 

leveranciers juridisch gezien weinig om het lijf 

hadden. Sommige opdrachtnemers onderkenden 

dit probleem en waren aan de slag gegaan een 

garantieregeling op te stellen.  

 

Werkgroep garantie 

De behoefte aan een goede garantieregeling 

zorgde ervoor dat de commissie kunstgras een 

‘werkgroep garantie’ samenstelde. Die werkgroep 

bestond uit vertegenwoordigers vanuit de 

opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviesbureaus, 

grasleveranciers en keuringsinstituten. Enkele 

opdrachtnemers hadden een basisdocument 

opgesteld en de werkgroep gebruikte dat als 

vertrekpunt. De werkgroep ging er vanuit dat 

ze binnen enkele maanden een breed gedragen 

uniforme garantieregeling kon presenteren. 

Over een groot aantal zaken was er binnen 

de werkgroep snel overeenstemming. Maar 

andere zaken bleven onderwerp van discussie. 

De geboorte van een uniforme garantieregeling 

duurde hierdoor iets langer dan verwacht. 

 

Forumdiscussie 

Op 21 april 2010 werd er door de 

branchevereniging een forumdiscussie 

georganiseerd waarbij alle ‘bloedgroepen’ 

vertegenwoordigd waren. Verder waren er drie 

juristen, gespecialiseerd in aanbestedingen en 

garantiezaken, ter ondersteuning aanwezig. Het 

forum leverde een aantal adviezen op waar de 

werkgroep garantie verder mee aan de slag kon.  

 

De belangrijkste aanbevelingen waren: 

1. Er wordt prioriteit gegeven aan het 

    ontwikkelen van een garantieregeling voor 

    kunstgrasvoetbalvelden, daarna kan deze 

    ‘vertaald’ worden voor ander gebruik. 

2. Opdrachtgevers moeten in hun bestek 

    duidelijkheid geven over medegebruik (o.a. 

    schoolgebruik) en de intensiteit van het 

    gebruik dat is voorzien. 

3. Als branche moet je gaan voor kwaliteit (voor 

    alle partijen: opdrachtgever, producent, 

    adviseur en aannemer). 

 

Met deze aanbevelingen en juridische 

ondersteuning presenteerde de werkgroep met 

instemming van de Commissie Kunstgras en het 

algemeen bestuur van BSNC een paar maanden 

later de garantieregeling kunstgrasvoetbalvelden. 

De regeling is inmiddels een jaar in gebruik en te 

downloaden op de site van de BSNC.

Eén jaar garantieregeling kunstgrasvoetbalvelden
Enquête-uitkomsten over garantieregeling kunstgras naar buiten op 
Nationaal Sportvelden Congres

De garantieregeling kunstgrasvoetbal-

velden, opgesteld door de werkgroep 

garantie binnen BSNC, is nu een jaar 

in gebruik. De werkgroep heeft een 

enquête uitgezet onder de opdrachtge-

vers en opdrachtnemers om de eerste 

ervaringen te inventariseren. Gosewin 

Bos van Oranjewoud (voorzitter van de 

werkgroep garantie en René Jongmans 

van de gemeente Bergen op Zoom (oud-

voorzitter van de werkroep garantie) 

bespreken de enquête-uitkomsten op 

het Nationaal Sportvelden Congres op 24 

november 2011 te Zwolle. 
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