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INHOUD: 1. Catalogus 
2. STABU-Standaard 
3. Niveau Hoofdstukken 
4. Niveau Paragrafen 
       4a. Paragrafen met gewijzigde artikelen (00) 
       4b. Paragrafen (.11-.18), (.21-.28) en (.88) 
       4c. Paragrafen met nieuwe en/of bestaande kortteksten 
5. Niveau Kortteksten 
6. Niveau Specificatiegroepsnamen 
7. Helpteksten 
 
Bijlagen (separaat):  
- overzichtstabel wijzigingen STABU2 Web Catalogus in vergelijking met uitgave 2017-1 + 
add.2018-1. 
- verantwoording wijzigingen Hoofdstuk 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN (volgt 
separaat zodra beschikbaar en na verdere aanpassingen binnen Hoofdstuk 01. 

  

1. STABU2 Web Catalogus 

01. De vernieuwde STABU² Catalogus is een online-catalogus. De basis van deze online-catalogus is 
de offline-catalogus 2017-1+add.2018-1. Vanuit deze basis wordt de online-catalogus 
doorlopend bijgewerkt en versies daarin opgeslagen. Omdat er doorlopend bijgewerkt wordt is 
er geen uitgave aanduiding mogelijk. In plaats hiervan is de tijdstempel van opslaan van uw 
bestand maatgevend. Op het voorblad “Bestekomslag” is de datum maatgevend en als uitgave 
te kiezen voor “STABU2 Web Catalogus”.  
 

02. Catalogi tot en met 2017-1 (stdb.42) kunt u alleen traditioneel inladen als offline-catalogus.  
Als u bij het direct online updaten van uw bestek mededelingen krijgt als “bestekpost niet 
gevonden”, adviseren wij u dit bestek eerst offline te updaten naar Catalogus 2017-1+add.2018-
1. Na opslaan (zonder bewerking) en vervolgens heropenen van dat bestand met online STABU2 
Catalogus kunt u nogmaals updaten en dan teksten waar nodig bewerken. Ondanks een 
overlappende basis (2017-1) is de actuele STABU2 Catalogus namelijk steeds verder ontwikkeld. 
 

03. De STABU2 Web Catalogus wordt vanaf nu maandelijks bijgewerkt. De verantwoording van 
belangrijke wijzigingen vindt u in de nieuwsbrief. De hoofdstukserie wordt dan ook direct 
aangepast en van een datum voorzien.  
Fabrikantgebonden product specificaties (FPS) worden echter direct (dagelijks) bijgewerkt.  
 

  

2. STABU-STANDAARD 

01. De STABU-STANDAARD 2019 is een vernieuwde uitgave. Deze wordt verplicht van toepassing 
verklaard in bepaling 1 van artikel 01.01.10.  
De STABU-STANDAARD is uitsluitend een papieren uitgave. 
 

02. STABU STANDAARD TECHNISCHE BEPALINGEN. 
Hoofdstuk 06 DOOR DE AANNEMER AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN toegevoegd. 
In hoofdstukken 05-84 zijn normen geactualiseerd, tekst aangepast aan actuele wetgeving (wat 
meestal inhoud dat er tekst verwijderd is) en typefouten verwijderd. 
 

03. BIJLAGE UNIFORME ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN 
1989 (U.A.V. 1989) is geheel verwijderd. 
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04. BIJLAGE PROEVEN. 
Proeven zijn aangepast in afstemming op de Standaard RAW Bepalingen 2015, met toestemming 
van kennisplatform CROW. 
 

  

3. NIVEAU HOOFDSTUKKEN 
01. Hoofdstuk 00 ALGEMEEN is opnieuw ingevoerd. 

Deze kwam voor t/m catalogus 32 (2009-2). Vanaf catalogus 37 (2012-1) werd Hoofdstuk 00 
gebruikt voor de keuze tussen twee administratieve hoofdstukken gebaseerd op resp. de UAV 
2012 en de U.A.V. 1989. Met de introductie van de huidige online-catalogus is besloten om de 
administratieve bepalingen gebaseerd op de UAV 2012 te verplaatsen naar Hoofdstuk 01 en de 
administratieve voorwaarden gebaseerd op de U.A.V. 1989 te laten vervallen.  
 
Volgens de oorspronkelijke handleiding (1990) kan Hoofdstuk 00 “beschouwd worden als een 
inleiding op het bestek. Het bevat een algemene omschrijving van het werk en andere algemene 
projectgegevens. Deze gegevens zijn in de vorm van bepalingen opgenomen. Hierdoor wordt het 
informatieve karakter benadrukt. In de STABU Standaard komt dit hoofdstuk daarom ook niet 
voor en evenmin behoren er werkbeschrijvingsteksten in dit hoofdstuk”. 
 

02. Hoofdstuk 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN bevat de aanvullende 
administratieve bepalingen UAV 2012 en wordt in haar geheel verantwoord door PG01, in een 
separaat document. 
 

03. De werkbeschrijvingen in hoofdstuk 06 DOOR DE AANNEMER AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN 
zijn voorlopig vervallen of verplaatst naar de paragrafen .11-.18 van hoofdstukken 05-12, 15-48 
en 70. Deze werkbeschrijvingen op hoofdstukniveau zijn nu voorzien van bouwdelen.  

  

4. NIVEAU PARAGRAFEN 

4a. Paragrafen met gewijzigde artikelen (.00) 
01. (00) Aanvullende Technische Bepalingen 

Subartikelen binnen de 7-deling die nog aanboden werden in onderkast zijn nu geheel vervallen. 
Vervallen zijn artikelen: 05.00.23, 05.00.26, 05.00.27, 05.00.55, 20.00.21, 20.00.22, 22.00.22, 
22.00.23, 22.00.24, 22.00.27, 22.00.28, 22.00.32, 24.00.28, 24.00.32, 30.00.32, 31.00.21, 
31.00.22, 31.00.23, 31.00.24, 31.00.25, 31.00.28, 33.00.32, 33.00.51, 34.00.32, 35.00.28, 
35.00.32, 36.00.32, 38.00.32, 40.00.32, 41.00.32, 42.00.32, 43.00.32, 44.00.32, 45.00.32, 
46.00.32, 47.00.32 en 48.00.32. 
 

4b. Paragrafen met nieuwe en/of bestaande kortteksten (.11-.18), (.21-.28) en (.88) 
01. (10) Functionele omschrijvingen en Werkdocumenten paragrafen .11-.28 

Er is een vaste indeling gekozen-.28 van elk hoofdstuk. Deze keuze is gemaakt op grond van het 
kleinst aantal benodigde wijzigingen, die door het geheel van de hoofdstukken heenloopt. 
Onderdelen van deze indeling zijn, naar beschikbaarheid van inhoud, per hoofdstuk actief: 
 
11. FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 
12. WERKBESCHEIDEN 
13. BEPROEVEN, CONTROLEREN, KEUREN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN 
14. MONSTERS EN PROEFOPSTELLING 
15. BEDIENINGSINSTRUCTIES EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 
16. KEURING, INSPECTIE, RAPPORTAGE 
17. REVISIEDOCUMENTEN 
18. GARANTIES 
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02. (88) Stelposten 
Paragraaf .88 van elk hoofdstuk is gereserveerd voor de korttekst STELPOSTEN, met daarin de 
mogelijkheid om de stelpost nader te beschrijven. De relatie met artikel 01.02.37 STELPOSTEN is 
vice versa toegelicht met een Opmerking. 
 

03. De term “WERKBESCHEIDEN” bij paragrafen .12 is met voorkeur gekozen door de werkgroep 
(werkgroep revitalisatie STABU². Dit bevat Tekeningen, Berekeningen en Werkplannen. 
 

04. (20) Bestaand werk 
Er is een vaste indeling gekozen, in overleg met de werkgroep Stichting ERM (Erkende 
Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) en RCE (Raad voor Cultureel Erfgoed). Deze werkgroep 
heeft de teksten aangeleverd, voor zover reeds ontwikkeld. Onderdelen van deze indeling zijn, 
naar beschikbaarheid van inhoud, per hoofdstuk actief: 
 
21. DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAAND ….. 
22. REINIGEN BESTAAND ….. 
23 VOORBEHANDELEN ONDERGROND BESTAAND ….. 
24. INJECTEREN BESTAAND ….. 
25. HERSTELLEN BESTAAND ….. 
26. AANPASSEN BESTAAND ….. 
27. HERPLAATSEN BESTAAND ….. 
28. ONDERHOUDEN BESTAAND ….. 
 
Voor de inhoudsopgave van restauratiebestekken wordt op de plaats van ….. de naam van de 
werksoort ingevuld. Een uitzondering is Hoofdstuk 46 waarbij Historisch Schilderwerk als 
paragrafen .71-.78 behandeld wordt. De in de markt aanwezige bestekservices verhinderen 
verplaatsing van paragrafen .21-.28. 
 

05. In Hoofdstukken 40 en 41 is de voorbehandeling van ondergrond verplaatst naar paragraaf 30, 
zodat  deze niet abusievelijk in verband worden gebracht met par. 23 restauratiewerk. 
 

06. (80) Toebehoren 
Paragrafen .81-.87 zijn impliciet bedoeld voor toebehoren bij de werkbeschrijvingen 30-70. 
 
Dit met uitzondering van paragraaf .88 STELPOSTEN, die aan het eind van het hoofdstuk 
geplaatst is. 
 

4c. Paragrafen met nieuwe en/of gewijzigde kortteksten 
01. Voor een overzicht van paragrafen met nieuwe en/of gewijzigde kortteksten verwijzen wij u naar 

de overzichtstabel wijzigingen STABU2 Catalogus in vergelijking met uitgave 2017-1 + add.2018-
1 die als bijlage is toegevoegd. 
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5. NIVEAU KORTTEKSTEN 
01. Voor een overzicht van paragrafen met nieuwe en/of gewijzigde kortteksten verwijzen wij u naar 

de overzichtstabel wijzigingen STABU2 Catalogus in vergelijking met uitgave 2017-1 + add.2018-
1 die als bijlage is toegevoegd. 
 

6. NIVEAU SPECIFICATIEGROEPSNAMEN/SPECIFICATIES  
01. Specificatiegroepsnamen zijn vervallen bij de introductie van de online database. De 

specificatievarianten zijn verzameld op basis van de combinatie specificatiecategorie (letter) en 
specificatiegroepsnummer (eerste 6 cijfers na specificatiecategorie). 
 

02. Specificatievarianten elektrotechniek met een lege invultekst zijn nu grotendeels ingevuld met 
keuzeteksten. 
 

03. Alle rubrieken met specificatievarianten voor kunststof buizen en verbindingen zijn opnieuw 
ingedeeld en de specificaties geactualiseerd. 
 

04. Waar nodig, zoals voor FPS of onderdelen, zijn enkele kortteksten aangevuld met nieuwe (vrije) 
rubrieken.  
 

05. Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS) zijn met ingang van catalogus 2019 direct 
beschikbaar onder de relevante rubrieken in de kortteksten.   
Het beeld en de opbouw van een FPS (productniveau) kan afwijken van die van een gerelateerde 
algemene specificatievariant (typeniveau). Dit wordt bijgestuurd in komende catalogi. 
 

7. HELPTEKSTEN 
01. De relatie met de traditionele helpteksten is verbroken. In plaats hiervan komt de relatie met de 

al aanwezige verwijzingen naar een kennissysteem beschikbaar en zal verder worden uitgebreid. 
 


