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Notulen ALV 18 mei 2016 
 
1. Opening door de voorzitter 
Ir. J.F.C. (Hans) van Pelt heet de aanwezigen (12 leden) van harte welkom bij de Algemene 
Ledenvergadering. In de hoop meer leden naar de ALV te mobiliseren is er voor gekozen om de 
vergadering voorafgaand aan de Techniekniek op de TU Delft te laten plaats vinden.  
 
2. Notulen ALV 20 mei en 15 december 2015 en actiepuntenlijst 
- Verslag 20 mei 2015, tekstueel en naar aanleiding van: 
Er zijn vragen over het functioneren van TC10 en de taskforce Constructeursregister. Deze worden 
behandeld onder de desbetreffende agendapunten.  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
- Actiepuntenlijst n.a.v. alv 20 mei 2015 
Actiepunt 1: 
Informeren TC’s over hun rol en positie binnen BmS en de veranderende situatie bij BmS. Frank 
Maatje heeft geen gemeenschappelijk vergadering belegd met alle voorzitters van de TC’s. Wel 
heeft hij met diverse TC’s afzonderlijk gesprekken gevoerd over de rol van de TC en wat er van 
hen verwacht wordt. Jan Stark wil graag geïnformeerd worden over de reactie van de verschillende 
TC’s. Afgesproken wordt dat er een statusrapportage van de TC’s wordt opgesteld met de plannen 
en hoe zij geplaatst zijn in de organisatie. Actie: Frank Maatje. 
 
Rik van Thiel: welke koppeling wordt er met ECCS gemaakt? In hoeverre is ECCS van belang voor 
BmS? Het verzoek is om ook de koppeling met ECCS in de statusrapportage terug te laten komen. 
 
In de begroting zijn alleen de actieve TC’s opgenomen. Het verzoek is om alle TC’s/thema’s die 
BmS wil ondersteunen expliciet op te nemen in de begroting. Dan is duidelijk aan welke thema’s 
BmS aandacht besteed/wil besteden. 
  
Actiepunt 2:  
De jaarrekening ruim voor de algemene ledenvergadering beschikbaar stellen. Ondanks de 
afspraken die met de accountant zijn gemaakt over oplevering van de jaarrekening, krijgt BmS niet 
de allerhoogste prioriteit. Het is niet gelukt om de jaarrekening zes weken voorafgaand aan de alv 
te presenteren, maar één week. 
 
Actiepunt 3: 
Format financiële rapportage ter beoordeling aan Jan Stark voorleggen. Afspraak heeft niet plaats 
gevonden ivm ziekte Jan Stark. Inmiddels is het format van de financiële rapportage aangepast en 
inzichtelijker geworden. 
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- Verslag 15 december 2015, tekstueel en naar aanleiding van: 
Naar aanleiding van: 
Wat doet BmS met de suggesties over koppeling van materialen/staal en kunststof? Is dit een 
speerpunt van BmS geworden? Hans van Pelt grijpt terug op de koers die BmS is gaan varen. De  
visie van BmS is om staalgerelateerde oplossingen te bieden voor vraagstukken/thema’s die in de 
markt aanwezig zijn en waar behoefte aan is. Daarbij schuwt BmS samenwerking met andere 
materialen niet.  
Concrete actie: in samenwerking met IABSE organiseert BmS een congres over alle materialen 
waar een constructeur mee te maken heeft. Deze worden op een rij worden gezet, de 
eigenschappen en toepassingsmogelijkheden worden toegelicht, enz. 
Ander voorbeeld is aardbevingsproblematiek. Dit is een maatschappelijk thema en vanuit dit thema 
is TC13 opgericht. 
 
Actiepunt 4: 
Oprichting van TC kunststof bruggen/samenwerking met andere materialen is niet gebeurd. Wel 
acties ondernomen, nog geen resultaat bereikt. 
 
Er wordt gevraagd naar de status van het boek Wind. TNO heeft nog geen beslissing genomen 
over financiering. Van het boek Stabiliteit zijn de hoofdstukken die gereed zijn, uitgegeven en in 
gebruik op scholen. Het boek Hallen wordt gefinancierd door de heer Davidse van SNS Intra. 

3. Jaarverslag 2015 
Deze is ter plekke uitgereikt. Geen opmerkingen over. 

4. Terugkoppeling rondetafelconferentie/projectencommissie/kenniscommissie 
Toelichting door Benny Nieswaag. 
 
5. Overzicht activiteiten 2015 / 2016 
Frank Maatje geeft een toelichting aan de hand van een PowerPoint presentatie. Onderstaand 
nogmaals de activiteiten van BmS in steekwoorden: 

- Verhuizing naar Louis Braillelaan 80 in Zoetermeer. BmS bezet samen met NIL 1 etage. 
Kostenbesparing door verhuizing bedraagt € 30.000,- op jaarbasis. 

- Met het thema Aardbevingsbestendig bouwen is BmS uitgebreid aan de slag gegaan. TC13 is 
opgericht, een interessante club met verschillende partijen en ingenieursbureaus, heeft een 
materiaal onafhankelijke opstelling, er zijn 4 werkgroepen in het leven geroepen. BmS heeft 4 
seminars georganiseerd en vervolg-workshops waarin rekenmodellen voor verbindingen aan 
de orde komen. In november wordt een update van het seminar georganiseerd met een 
middag-avondprogramma. 

- De masteropleiding is van 2 jaar naar 3 jaar gegaan. Aan de de accretatie van de opleiding 
wordt hard gewerkt samen met de Betonvereniging. De eerste aanvraag is afgewezen door de 
NVAO. De opleiding werd technisch inhoudelijk goed bevonden, maar moet aangevuld worden 
met vakken als communicatie en management. Jan Stark vraagt zich af of studenten niet 
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wegblijven als de opleiding verbreed wordt met dergelijke vakken. Frank Maatje legt uit dat de 
verbreding praktisch ingepast wordt, zonder dat de technische vakken aan kwaliteit inleveren.    

- Er zijn twee goldmemberbijeenkomsten geweest.  

- Het vakblad is gedigitaliseerd. Alle leden kunnen hier gebruik van maken. De archieffunctie op 
de website is een erg belangrijke functie voor staalbouwend Nederland. 

- Op de nationale staalbouwdag zijn 500 studenten geweest, er waren 22 inzendingen voor de 
studentenstaalprijs.  

- Er zijn 2 avondsessessies georganiseerd en  2 projectbezoeken, excursie naar Panama, 
aardbevingsseminars, TC3-seminar, staalcafé (gericht op toeleveranciers), 
duurzaamheidsseminar, voor- en doorbijeenkomst bij Tebodin in Hengelo, masterclass 
Bruggen, dynamica van gebouwen.  

- Workshop Verbindingen was een groot succes, maar na 5 keer ebde de interesse weg. Het 
idee was dat de oudere generatie overdroeg aan de jongere. Gratis deelname. Financiering 
vanuit SNS. 

- Een deel van de reservering van € 50.000,- door de vereniging wordt gebruikt voor publicatie 
van de rekenvoorbeelden voor aardbevingsthematieken. 

- Staalbouwers en staalhandel hebben de handen ineen geslagen mbt financiering van BmS, 
omdat ze het belangrijk vinden dat Bouwen met Staal blijft bestaan. Beide partijen dragen een 
euro per ton verkocht staal af aan BmS. Operationeel vanaf 1 januari 2016. Dit is een 
stichtingsactiviteit, die voor Bouwen met Staal in zijn geheel belangrijk is. 

6. Vaststellen jaarrekening 2015 / décharge bestuur 
Bennie Potjes geeft een uitgebreide toelichting op de door de accountant goedgekeurde jaar-
rekening aan de hand van een Powerpoint presentaties. De accountant was zeer tevreden over de 
oplevering. In 2016 wordt de interne controle van de administratieve organisatie op orde gebracht. 
 
Er was voor 2015 een negatief resultaat begroot van € 50.000,-. Dit is uiteindelijk € 3.000,- 
geworden. Na de presentatie hebben de aanwezigen geen vragen meer. De algemene 
ledenvergadering stelt de jaarrekening 2015 vast en verleent décharge van het bestuur.  
 
7. Begroting 2016 
De begroting 2016 is in december 2015 al vastgesteld in de algemene ledenvergadering. 
Aanvulling tov december 2015: de te verwachten inkomsten uit euro per ton is voor een klein 
gedeelte aan de begroting toegevoegd. 
Toegezegd wordt dat een kolom ‘realisatie’ aan het financieel  overzicht wordt toegevoegd. Dit 
overzicht wordt op de website geplaatst. 
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8. Contributieverhoging per 1 januari 2017 
Het besluit wordt genomen dat de contributie per 1 januari 2017 met 1% verhoogd wordt. 

 
9. Constructeursregister 
Het aantal leden van het Constructeursregister blijft stabiel. Het aantal lidmaatschappen dat niet 
voortgezet wordt vanwege het niet voldoen aan de permanente educatie eisen, staat gelijk aan de 
nieuwe aanwas. 
 
Nieuw is de toelating van Registertoetsers: RTa en RTb.  De eisen zijn vergelijkbaar met die van 
RC en RO. Het doel is om meerdere registers onder te brengen bij het Constructeursregister. De 
overheid is zeer te spreken over het Constructeursregister en de beweging dat de markt zelf de 
waarde bepaalt. De overheid heeft gevraagd of het Constructeursregister een register wil opzetten 
voor bouwbesluitdeskundigen. Frank Maatje heeft hier voorbereidend werk voor verricht. Of dit lukt 
is nog maar de vraag, hangt ook van de politiek af. 
 
Het Constructeursregister is ook in het gesprek met Kivi over afstemming van de titel RC/RO en de 
internationale titel Chartered Engineer en de procedure die kandidaten moeten doorlopen. Het 
verschil is dat voor RC/RO de eisen op technisch gebied hoger liggen dan voor CEng. Voor 
Chartered Engineer zijn er ook eisen op het gebied van soft skills. In Engeland is Chartered 
Engineer een succes, omdat salariëring in relatie staat tot de titel. 
 
Er is een taskforce Constructeursregister in het leven geroepen om het Constructeursregister op de 
kaart te krijgen bij opdrachtgevers. De taskforce heeft een rondetafelconferentie georganiseerd met 
diverse partijen als opdrachtgevers, aannemers, etc.  De conclusie van de taskforce is dat de grote 
opdrachtgevers Prorail en RWS met hun grote projecten niet geïnteresseerd zijn in het 
voorschrijven van RC’s en/of RO’s. Zij hebben e.e.a. goed geregeld en zijn van mening dat zij 
deskundig genoeg zijn om goed personeel te selecteren. Deze partijen maken zich druk om de 
publieke opinie. Bij kleinere projecten is e.e.a. minder goed geregeld en daar kan het 
Constructeursregister wel van waarde zijn. 
 
Frank Maatje bepleit dat ingenieursbureas het constructeursvak en het Constructeursregister zelf 
serieus moeten nemen, dan men een Constructeursregister zou moeten willen. Door de eisen van 
het Constructeursregister op het gebied van permanente educatie is kennisontwikkeling op gang 
gebracht en het kennispeil van de constructeurs omhoog gebracht. Dit is een goede zaak. Gelukkig 
beweegt VNconstructeurs zich inmiddels meer richting Constructeursregister. 
 
 
10. Bestuursmutaties 
Noch toetredende, noch aftredende leden zijn bij de ALV aanwezig. De aanwezigen stemmen in 
met het voorstel. De samenstelling van het algemeen bestuur bestaat per 18 mei 2016 uit de 
volgende leden.  
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Algemeen bestuur per 18 mei 2016 
• ir. S.M. den Blanken, Arup 
• ing. J.W.J. van den Bersselaar*, Jos van den Bersselaar Constructie  
• ir. W. van den Brink*, Tebodin 
• ing. W.M.E. Gijsen, ArcelorMittal Staalhandel 
• W. Helmens, Mammoet Solutions 
• drs.ir. B. Hoekstra Bonnema*, Tata Steel 
• ir. M.P. Horikx, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam  
•    ir. M. Klein, ingenieursbureau gemeente Amsterdam 
• G. de Kwaasteniet, Zinkinfo Benelux 
• ir. A. Lanser, Iv-Consult  
• ing. K. Larooij, ProRail 
• ing. W. van Leeuwen, Movares Nederland, Utrecht  
• ing. T. Meert, AcelorMittal 
• ing. B.P. Nieswaag*, RWS Grote Projecten en Onderhoud 
• ing. N. Noorlander, Hollandia  
• ing. A.B. van Ooijen PMSE, Bartels Ingenieursbureau 
• ir. J.C.F. van Pelt (voorzitter*) 
• prof.ir. H.H. Snijder, TU Eindhoven 
• ir. F. Maatje fungeert als secretaris 
 
* vormen tevens het Dagelijks Bestuur van de vereniging.  
 
11. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Hans van Pelt bedankt de aanwezigen voor hun 
aanwezigheid en inzet. 


