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1 Inleiding 

 

 

1.1 STABU-bestekssystematiek 

 

 

De Stichting STABU is een samenwerkingsverband van de grote organisaties in de 

Nederlandse bouwnijverheid en de beheerder van het nationale standaardbestek voor de 

woning- en utiliteitsbouw. Dit standaardbestek is in de eerste versie in 1986 als een 

uitgebreid boekwerk op de markt gebracht en de tweede versie is in 1990 als een 

relationele databank voor computers uitgebracht. De vorm waarin dit systeem wordt 

uitgegeven volgt de wensen van de STABU-gebruikers in deze. Van papieren uitgave, 

naar 5¼” diskettes, naar 3½” diskettes, naar CD-rom en thans downloadable. 

 

 

1.2 Cursussen en andere dienstverleningen 
 

Om snel en efficiënt met de STABU-bestekssystematiek te kunnen werken bestonden er 

bij STABU, naast de “Handleiding (achtergrond) STABU-bestekssystematiek”, speciale 

cursussen en dienstverleningen. 

 

STABU heeft echter haar opleidingstak en dienstverleningen per 2014 afgestoten in het 

kader van gewijzigde strategie.  

 

Bij “Aspectibus”, de “Academie voor specificeren en trainingen in de B&U-sector”, het 

bedrijf van Henny Miltenburg, voormalig Hoofd Opleidingen en Externe 

kwaliteitsmedewerker van de Stichting STABU en de auteur van dit document kan men 

sedert 1 juli 2014 terecht voor allerhande cursussen en dienstverleningen aangaande 

bouwcontracten in het algemeen, bestekken in het bijzonder en alles wat daarmee 

samenhangt. 

 

 

2   Verantwoording 

 

 

De organisaties in de Nederlandse bouwnijverheid hebben in de zeventiger jaren van de 

vorige eeuw besloten, vanwege de grote voordelen voor alle partijen, om het opstellen 

van projectbestekken te standaardiseren. Voor de weg- en waterbouw is het RAW 

bestekssysteem ontwikkeld en voor de woning- en utiliteitsbouw het STABU en het 

SRW/SROW bestekssysteem. In 1986 is de eerste versie van de STABU-

bestekssystematiek op de markt gebracht in de vorm van een tachtigtal boekjes in 

plastic opbergcassettes en de STABU standaard-bepalingen 1986. In 1990 is dit systeem 

samengevoegd met het SRW/SROW bestek tot de STABU-bestekssystematiek voor de 

woning- en utiliteitsbouw in de vorm van een relationele database voor computers. Het 

schrijven van projectbestekken met behulp van een computer was een feit geworden. 

Uiteraard zijn er nieuwe ontwikkelingen in de bouwnijverheid die weer tot aanpassing 

van dit systeem hebben geleid. Om de achtergronden van de gestandaardiseerde 

bestekssystematiek te begrijpen is het raadzaam om ook deze “Handleiding 

(achtergrond) STABU-bestekssystematiek” te lezen. De combinatie “Handleiding 

(achtergrond) STABU-bestekssystematiek”, eventueel ondersteund door één of meerdere 

dagcursus(en) of opleidingen geeft uitstekende informatie om professionele 

projectbestekken met de computer op te stellen. 
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3 Opzet van de STABU-bestekssystematiek 

 

 

Volgens de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 

technische installatiewerken (UAV 2012) wordt bij lid 1 van paragraaf 1 “Aanduidingen, 

begripsbepalingen” verstaan onder het bestek: 

 

- de beschrijving van het werk; 

- de daarbij behorende tekeningen; 

- de voor het werk geldende voorwaarden; 

- de nota van inlichtingen; 

- het proces-verbaal van aanwijzing. 

 

Wordt deze definitie afgebakend voor het tekstuele en primaire deel van uw 

aannemingsovereenkomst dan blijft er over: 

 

- de beschrijving van het werk; 

- de voor het werk geldende voorwaarden. 

 

Oftewel in de terminologie van de STABU-bestekssystematiek: 

 

- besteksposten; 

- bepalingen. 

 

In de STABU-bestekssystematiek kunt u 2 soorten bepalingen onderscheiden, namelijk: 

 

- administratieve bepalingen; 

- technische bepalingen. 

Doordat veel bepalingen standaard (uniform) gemaakt zijn, zult u de volgende soorten 

bepalingen aantreffen: 

 

- administratieve bepalingen, standaard; 

- administratieve bepalingen, aanvullend; 

- technische bepalingen, standaard; 

- technische bepalingen, aanvullend. 

 

De administratieve standaard bepalingen zijn om uw bestekboek compact te houden 

traditiegetrouw opgenomen in een afzonderlijk boekwerk, namelijk de: 

 

- de UAV 2012. 

 

De technische standaard bepalingen zijn ook, om uw bestekboek compact te houden, 

overgeheveld naar een afzonderlijk boekwerk, namelijk de: 

 

- STABU-Standaard 2012. 

 

STABU heeft als service zowel de U.A.V. 1989 en de UAV 2012 als respectievelijk bijlage 

I en II achterin, onderling vergelijkbaar naast elkaar, opgenomen in de STABU-Standaard 

2012. 

 

Voor uw bestekboek blijft hierdoor over de: 

 

- beschrijving van het werk, vervat in besteksposten; 

- aanvullende administratieve bepalingen; 

- aanvullende technische bepalingen. 
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De koppeling tussen uw bestekboek en de standaard technische bepalingen in de STABU-

Standaard 2012 en de UAV 2012 (bijlage II) kunt u leggen door de volgende aanvullende 

administratieve bepaling op te nemen in het bestekboek (00.01.10.01). 

 

“Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, 

alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme 

Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische 

installatiewerken 2012 (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr. 

2011-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-

Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door de Stichting STABU te Ede.” 

 

Het bestekboek dat u gaat opstellen bestaat in basis dus uit: 

 

- besteksposten; 

- aanvullende administratieve bepalingen (op de UAV 2012); 

- aanvullende technische bepalingen (op de STABU-Standaard 2012) . 

 

Uiteraard is uw bestekboek hiermee nog niet geheel compleet. Bij het onderdeel 

“Besteksdelen” wordt dit nader uiteengezet. 

 

 

4 De STABU-database (opslagstructuur) 

 

 

In de STABU-bestekssystematiek zijn alle denkbare gegevens welke u nodig kunt hebben 

bij het opstellen van uw bestekboek gegroepeerd en opgeslagen in een database 

structuur. Deze database is primair in de volgende categorieën, beginnend met een 

hoofdletter, verdeeld: 

- A: Algemene voorwaarden, data m.b.t.  de UAV 2012, normen, NPR’s, ISSO-

publicaties, CUR-aanbevelingen, etc.; 

- B: Bouwstoffen, data m.b.t. materialen, voorwerpen, installaties, grond, producten 

(ook van vele fabrikanten/leveranciers), etc. conform paragraaf 1 lid 1 van de 

UAV 2012; 

- D: bouwDelen, data m.b.t. bouw- of installatiedelen; 

- F: Functies, data m.b.t. functionele eisen aan bouw- of installatiedelen; 

- M: Materieel, data m.b.t. hulpmiddelen, werktuigen, gereedschappen, 

beschikbaarstelling, etc.; 

- R: Resultaten, data m.b.t. het meetbare resultaat van het aanbrengen van een 

bouwstof. 

 

De data in elke categorie is secundair gerubriceerd in een 6-cijferig hiërarchisch nummer. 

De categoriehoofdletter en dit nummer is het specificatiegroepsnummer. Vervolgens 

heeft elk specificatiegroepsnummer een naam gekregen, de groepsnaam. 

 

Voorbeeld: 

 

A313010 ROOILIJN (data over de plaats van de rooilijn) 

B412560 VOORZETRAAM (data over diverse soorten 

voorzetramen) 

D152200 GASLEIDINGNET (data over de installatie als bouwdeel) 

F351000 BINNENRIOLERING (data over de functionele eisen aan de 

installatie) 

M154100 AFVALCONTAINER (data over tijdelijke 

bouwplaatsvoorziening) 

R561000 MONTAGE SANITAIR (data over het meetbare resultaat van 

het aanbrengen van sanitair) 
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Binnen elke groepsnaam, en dus binnen iedere specificatiegroepsnummer, is opnieuw 

een onderverdeling aangebracht in de vorm van een 3-cijferige, niet hiërarchische code. 

Deze code heet het specificatievolgnummer. Tenslotte komt er na het 

specificatievolgnummer nog een code welke bestaat uit 1 onderkastletter en 2 cijfers, 

welke tezamen het specificatienummer worden genoemd. Dit specificatienummer heeft 

een naam, de specificatietitel. 

Voorbeeld: 

 

B418230.000.c01 LEKPROFIEL 

B418230.100.c01 LEKPROFIEL, ALUMINIUM 

B418230.200.c01 LEKPROFIEL, KUNSTSTOF 

 

De momenteel 4 onderkastletters (kleine letters) hebben de volgende betekenis: 

 

- a: bepaling, meestal van procedurele aard 

- b: welke prestatie wordt verlangd 

- c: bouwstoffen zonder merknaam 

- f: bouwstoffen met merknaam 

 

Voorbeeld: 

 

A230037.000.a01 OVERZICHT STELPOSTEN 

B111110.000.c01 BETONMORTEL 

B562180.111.f01 CLOSETZITTING (van een fabrikant/leverancier) 

D241000.710.c01 DAKGOOT 

F352000.001.b01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 

M161110.000.c01 HOUTEN BEKISTINGSDELEN 

R631210.000.c01 MONTAGE TRANSFORMATOR 

 

 

5 De specificatie 

 

 

In een soort tekstsjabloon (format) zijn in de opslagstructuur van de STABU-

bestekssystematiek op het laagste niveau onder het specificatienummer en de 

bijbehorende naam, de specificatietitel, nagenoeg alle (besteks)kenmerken/attributen 

gegroepeerd opgenomen die bij die naam of titel horen. De informatie in een specificatie 

is in zichzelf kompleet en niet van andere specificaties binnen het bestekboek 

afhankelijk. Wel kunt u vanuit één of meerdere kenmerken in een specificatie naar een 

document buiten het bestekboek verwijzen. Bijvoorbeeld naar een norm, de UAV 2012 of 

de STABU-Standaard 2012.  

 

Het selecteren en aanvullen, etc. van de kenmerken binnen een specificatie ten behoeve 

van de uiteindelijke bestekspost of bepaling is het werk wat u uiteindelijk zelf moet doen. 

 

 

5.1 De tekens binnen de specificatie 

 

 

In een STABU specificatie worden de volgende tekens gebruikt, welke niet in het 

uiteindelijke bestekboek zullen worden afgedrukt: 

 

- # de invoegmarkering, de plaats binnen een specificatie waar een door u 

geselecteerde, hierbij behorende, “schraptekst” zal komen te staan; 

- \ het schraptekstmarkerings- of schraptekstscheidingsteken; het teken dat 

staat voor de “schraptekst” die door u kan worden geselecteerd welke op de 

plaats van de invoegmarkering komt te staan; 
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- 1, 2, .. invultekstnummers, de gelijke cijfers voor de specificatiekenmerken of 

schrapteksten behorende bij één invoegmarkering; 

- - het inspring- of aandachtsstreepje, het teken om de tekst beter leesbaarder 

te maken. (wordt wel afgedrukt in het projectbestek) 

 

 

5.2 Vaste tekst 

 

 

Binnen een specificatie zult u tekst aantreffen waarvoor geen cijferaanduidingen staan. 

Dit is zogenaamde vaste tekst van STABU welke u in beginsel niet kunt muteren. Als u 

een specificatie selecteert om in het bestekboek te gebruiken dan zal de daarin 

opgenomen vaste tekst automatisch vanuit de database naar het projectbestek worden 

overgeheveld. 

 

 

5.3 Het invultekstnummer 

 

 

Voor alle tekstregels binnen de specificatie, behalve voor de tekstregels van vaste niet 

veranderbare STABU tekst, staat een invultekstnummer welke bestaat uit maximaal 2 

cijfers beginnende met het nummer 1. Bij elke nieuwe invoegmarkering “#” wordt het 

invultekstnummer met 1 getal opgehoogd. 

 

 

Voorbeeld: 

 

1. # 

2. # 

3. # 

4. # 

 

 

5.4 Schrapteksten 

 

 

Schrapteksten zijn door u te selecteren kenmerken binnen een specificatie die in uw 

bestekboek zullen worden geplaatst op de plaats van de invoegmarkering. Een kenmerk 

welke te selecteren is kunt u herkennen aan het schraptekstmarkerings- of 

schraptekstscheidingsteken “\”. De door u gekozen schraptekst is in beginsel niet te 

muteren. Een éénmaal gekozen schraptekst sluit andere schrapteksten bij die 

bijbehorende invoegplaats uit. Heeft u geen schraptekst geselecteerd bij een vaste tekst 

welke eindigt met een invoegmarkering, zal er sprake zijn van een incomplete tekst in 

uw bestekboek. 

 

 

Fictief voorbeeld: 

 

 Stichting STABU. (dit is vaste, niet veranderbare tekst) 

1 Postbus # (dit is vaste tekst met een 

invoegmarkering) 

 \36. (dit is te selecteren schraptekst 1) 

 \38. (dit is te selecteren schraptekst 2) 

 

Als u deze specificatie zou hebben gekozen en vervolgens de eerste schraptekst zou 

hebben geselecteerd dan zou de tekst er na het printen als volgt hebben uitgezien: 
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 Stichting STABU. 

 Postbus 36. 

 

 

5.5 Lege schraptekst 

 

 

Als het schraptekstscheidingsteken direct wordt gevolgd door 5 punten in plaats van 

tekst, dan kunt u na selectie hiervan zelf tekst intypen. Bij nagenoeg iedere 

invoegmarkering is altijd een lege schraptekst aanwezig zodat u ook eigen tekst aan een 

reeks kunt toevoegen. 

 

 

Fictief voorbeeld: 

 

 Stichting STABU. (dit is vaste, niet veranderbare tekst) 

1 Postbus # (dit is vaste tekst met een 

invoegmarkering) 

 \36. (dit is te selecteren schraptekst 1) 

 \38. (dit is te selecteren schraptekst 2) 

 \….. (dit is te selecteren lege schraptekst 3) 

 

Als u deze specificatie zou hebben gekozen en vervolgens een keuze zou hebben 

gemaakt voor de lege schaptekst, dan zou na het zelf typen van het getal “30” op de 5 

punten de tekst er na het printen als volgt uitzien: 

 Stichting STABU. 

 Postbus 30. 

 

 

5.6 Vrije invultekst 

 

 

U kunt ook zelf tekst intypen achter de vaste tekst van een schraptekst welke eindigt 

met 5 punten. De vaste tekst van de schraptekst zelf kunt u uiteraard in beginsel niet 

veranderen maar u kunt deze wel completeren. Zo kunt u bijvoorbeeld verwijzen naar 

een tekening, principedetail, rapport, staat, tabel, etc. 

 

 

Fictief voorbeeld: 

 

 Stichting STABU. (dit is vaste, niet veranderbare tekst) 

1 Postbus # (dit is vaste tekst met een 

invoegmarkering) 

 \2….. (dit is te selecteren schraptekst 1 met 

een vrije invulling) 

 \3….. (dit is te selecteren schraptekst 2 met 

een vrije invulling) 

 

Als u deze specificatie zou hebben geselecteerd en vervolgens een keuze zou hebben 

gemaakt voor de 2e schaptekst met 5 punten dan zou de uiteindelijke tekst na uw 

handmatige invulling van het getal 6 er na het printen als volgt hebben kunnen uitzien: 

 

 

 Stichting STABU. 

 Postbus 36. 
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5.7 Opmerkingen 

 

 

Als op de plaats van het invultekstnummer het getal 99 staat dan is de tekst welke 

erachter staat een STABU opmerking. Opmerkingen zijn bedoeld als beknopte toelichting 

op een door u te maken keuze. Ze kunnen niet worden geselecteerd en komen in 

beginsel niet in uw uiteindelijke bestekboek te staan. Opmerkingen hebben betrekking op 

de kenmerken die in de tekstregel(s) er direct boven staan en die dus voorzien zijn van 

een gelijk invultekstnummer. Staat de opmerking aan het begin van de specificatie dan 

slaat ze op deze als geheel.  

 

 

Fictief voorbeeld: 

 

 Stichting STABU. (dit is vaste, niet veranderbare tekst) 

1 Postbus # (dit is vaste tekst met een 

invoegmarkering) 

 \….. (dit is te selecteren lege schraptekst) 

99 OPMERKING: vul getal in; eindigen met “.” (dit is een opmerking bij “1”) 

 

 

5.8 Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS-en) 

 

 

In een aanzienlijk aantal bouwstof tekstsjablonen zijn in de opslagstructuur van de 

STABU-bestekssystematiek materialen en producten van fabrikanten als 

(besteks)kenmerken/-attributen opgenomen. Het selecteren, aanvullen, etc. van de 

kenmerken binnen een fabrikantenspecificatie ten behoeve van de uiteindelijke 

bestekspost is hiermee betrekkelijk eenvoudig te doen. 
 

 

6 De naam van de specificatie 

 

 

De specificaties in de opslagstructuur, de STABU-database, hebben een specificatienaam 

of -titel. Deze naam heeft direct betrekking op de inhoud (kenmerken) van de 

specificatie. Vanuit de specificatie wordt gerefereerd naar een document buiten het 

bestek, indien een groot aantal kenmerken in de specificatie daar hun grondslag vinden. 

 

In paragraaf 2 lid 2 van de U.A.V. 1989 stond: 

 

“Tot het bestek behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de op het werk 

van toepassing verklaarde Nederlandse normen van de Stichting Nederlands 

Normalisatie-instituut, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden”.  

 

In de UAV 2012 is deze standaard administratieve bepaling (uniforme administratieve 

voorwaarde) veranderd in: 

 

“Tot het bestek behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de op het werk 

van toepassing verklaarde technische normvoorschriften zoals deze drie maanden 

voor de dag van aanbesteding luiden.”  

 

U moet dus expliciet vanuit uw bestekboek verwijzen naar een norm of andere publicatie 

hetgeen u in de STABU-bestekssystematiek primair doet via de besteksposten en niet 

via vrije aanvullende technische bepalingen. 
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Documenttitels en -nummers van publicaties worden door STABU voorzien van jaartal 

van uitgave (met uitzondering als er naar de STABU-Standaard wordt verwezen) zodat 

duidelijk is welke versie van toepassing is. 

 

Voorbeeld: 

 

VERWIJDEREN VAN BEPLANTING (STABU-STANDAARD); 

GEPOLIJST DRAADGLAS (NEN-EN 572-3-04); 

ONTSTOPPINGSSTUK (NEN 7062-86); 

KOPEREN BUIS (NEN-EN 612-05); 

VOEGMORTEL, CEMENTGEBONDEN (CUR-AANB. 61-98). 

 

De verwijzing “c” staat voor jaartal van correctie, “a” voor jaartal van aanvulling en “w” 

voor jaartal van wijziging. 

 

Voorbeeld: 

 

KUNSTSTOF BUIS, GERIBBELD ONGEPL. PVC (NEN 7036+C81). 

 

 

In de specificatie zelf kan ook vanuit een enkel kenmerk worden verwezen naar een 

document buiten het bestek. 

Voorbeeld: 

 

Kleur (RAL): 9010. 

Verkleuringsklasse (NEN 2072-90): 1. 

 

 

Daarbovenop kan in het bestekboek worden meegenomen, onder 00.02.02.02, de tekst: 

“Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingrichtlijn of een andere publicatie is 

vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een 

aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, 

aanvulling of wijziging van toepassing.” 

 

 

7 Helpschermen (niet meer actief) 

 

 

Naast de opslag- en gebruiksstructuren had STABU helpschermen gemaakt en gekoppeld 

aan de specificaties. Deze helpschermen bevatten informatie(fragmenten) uit o.a. 

normen en andere publicaties. Deze informatie kon u vanuit uw computerprogramma 

raadplegen indien u een bestekspost of bepaling gaat samenstellen. 

 

 

8 De relationele STABU-database (gebruiksstructuren) 

 

 

De STABU-bestekssystematiek biedt u naast een opslagstructuur met name ook 

gebruiksstructuren aan. Via de gebruiksstructuren zijn voor u specificaties en 

specificatiegroepen met daarin een enorme hoeveelheid specificaties die verwant zijn 

met elkaar, geclusterd. 
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8.1 De bestekspost 

 

 

De bestekspost is in de STABU-bestekssystematiek de module waarmee u een deel van 

uw totale werk kunt beschrijven. Iedere bestekspost is een op zichzelf staande 

kostenhomogene module en is, omdat ze is te completeren met een hoeveelheid en 

eenheid, als kostendrager van uw project in beginsel direct af te prijzen met bv een 

eenheidsprijs of kostenkengetal. De basisonderdelen of rubrieken van een bestekspost 

zien er sterk vereenvoudigd als volgt uit: 

 

- HOE moet het meetbare resultaat van de aangebrachte bouwstof er uitzien; R-

groep; 

- WAARMEE moet het worden gemaakt, de bouwstof; B-groep; 

- WAAR komt de bouwstof te zitten in uw project, de plaatsverwijzing; D-groep. 

 

De volgorde van deze onderdelen kunt u is wisselend aantreffen. Is het HOE 

“belangrijker” dan het WAARMEE dan geldt bovenstaande volgorde. Is daarentegen het 

WAARMEE “belangrijker” dan het HOE dan zijn deze twee basisrubrieken voor u 

omgedraaid. Het WAAR kan enkel aan het begin of het einde van een bestekspost staan 

zodat de uiteindelijke mogelijkheden die u zult aantreffen zijn: 

 

HOE 

WAARMEE 

WAAR 

WAARMEE 

HOE 

WAAR 

 

WAAR 

HOE 

WAARMEE 

 

WAAR 

WAARMEE 

HOE 

 

 

8.1.1 De 1e STABU gebruiksstructuur 

 

 

Via de 1e gebruiksstructuur zijn met name de HOE en WAARMEE onderdelen die over 

hetzelfde thema gaan voor u bij elkaar gebracht. Dit betekend dat uit de STABU-

database een R-groep is gekoppeld aan een verwante B-groep.  

 

 

8.1.2 De korttekstcode 

 

 

De bij elkaar gebrachte specificatiegroepen zijn gekoppeld aan een 6-cijferige code, 

bestaande uit 3 cijfergroepen van elk 2 cijfers, welke zijn gescheiden door een punt, de 

zogenaamde korttekstcode. 
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8.1.3 Het hoofdstuk 

 

De eerste 2 cijfers van de korttekstcode is het hoofdstuknummer. De uiteindelijke 

besteksposten zijn gekoppeld aan de hoofdstuknummers 

05 “BOUWPLAATSVOORZIENINGEN” t/m 84 “GEVELONDERHOUDINSTALLATIES”. 

 

 

Voorbeeld: 

 

20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 

21 BETONWERK 

22 METSELWERK 

 

De hoofdstukken met het cijfer 9 zijn niet ingevuld, deze zijn voor u gereserveerd voor 

vrije invoer (zie hoofdstuk “vrije teksten”). 

 

 

8.1.4 De paragraaf 

 

 

Het 3e cijfer van de korttekstcode, oftewel het 1e cijfer van de 2e cijfergroep, is de 

paragraaf en is hiërarchisch opgebouwd. Is de paragraaf het cijfer 1 dan gaan de 

besteksposten over tekeningen, berekeningen, beproeven, proefopstellingen, functionele 

omschrijvingen van bouw- of installatiedelen, etc. Is de paragraaf het cijfer 2 dan zullen 

de besteksposten gaan over het beschrijven van werkzaamheden op of aan bestaand 

werk. Voor het beschrijven van activiteiten op of aan nieuw werk worden de cijfers 3 t/m 

8 gebruikt. Het cijfer 9 is voor u gereserveerd voor vrije invoer (zie hoofdstuk “vrije 

teksten”). 

 

 

8.1.5 De subparagraaf 

 

 

Het 4e cijfer van de korttekstcode, oftewel het 2e cijfer van de 2e cijfergroep, is de 

subparagraaf, is hiërarchisch opgebouwd en is een verfijning van de paragraaf. De cijfers 

0 t/m 8 komen voor. Het cijfer 9 is voor u gereserveerd voor vrije invoer (zie hoofdstuk 

“vrije teksten”). 

 

 

Voorbeeld: 

 

46 SCHILDERWERK 

46.21 BESTAANDE ONDERGROND, HOUT (“2” is paragraaf en “1” is 

subparagraaf) 

46.22 BESTAANDE ONDERGROND, METAAL 

 

 

8.1.6 Het 5e en 6e cijfer 

 

 

De laatste 2 cijfers van de korttekstcode hebben geen naam. Ze geven een verfijning aan 

van de voorliggende codes. Het cijfer 9 is voor u gereserveerd voor vrije invoer (zie 

hoofdstuk “vrije teksten”). 
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Voorbeeld: 

 

46 SCHILDERWERK 

46.21.11 BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 

46.21.12 BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND 

 

 

8.1.7 De korttekst 

 

 

De specificatiegroepen uit de STABU-database, zijn door middel van een korttekstcode 

met behulp van de 1e gebruiksstructuur bij elkaar gebracht. De titel van de korttekst, het 

WAT er bij elkaar gebracht is, is een taalkundige samenvoeging van de verplichte (zie 

“De rubrieken”) titels HOE en WAARMEE. 

 

 

Voorbeeld: 

 

16 BEPLANTING (hoofdstuk) 

16.42 POTEN (paragraaf en subparagraaf) 

16.42.11 POTEN, BOL (de korttekstcode met de korttekst; 

WAT) 

 POTEN (een R specificatiegroep; het HOE) 

 BOL (een B specificatiegroep; het 

WAARMEE) 

 

 

8.1.8 De rubrieken 

 

 

De specificatiegroepen HOE en WAARMEE die aan een korttekstcode zijn gekoppeld heten 

rubrieken. Aan een korttekst kunnen meerdere rubrieken hangen. 

 

 

Voorbeeld: 

 

WAT  (korttekst) 

 HOE (R-groep) 

 WAARMEE (B-groep) 

 WAARMEE (B-groep) 

 WAARMEE (B-groepof 

 

WAT  (korttekst) 

 WAARMEE (B-groep) 

 HOE (R-groep) 

 

 

Een korttekst bestaat maximaal uit 10 (0 t/m 9) rubrieken, waarbij geldt dat de 

rubrieken 0, 1 en 2, indien ze zijn gekoppeld vanuit de STABU-database via de 1e 

gebruiksstructuur aan de korttekstcode, verplicht zijn. Ze zijn het vaste basisdeel van 

een korttekst. Zonder deze vaste verplichte rubrieken zal een bestekspost incompleet 

zijn en daardoor niet eenduidig calculeerbaar. De rubrieken 3 t/m 8 zijn de variabele 

niet verplicht door u te selecteren rubrieken. Rubriek 9 is voor u gereserveerd voor vrije 

invoer (zie hoofdstuk “vrije teksten”). 
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Voorbeeld: 

 

41 TEGELWERK 

41.32 WANDTEGELWERK 

41.32.11 WANDTEGELWERK MET MORTEL, KERAMISCHE TEGEL 

  (korttekst; rubriek 0 en 1) 

 0 WANDTEGELWERK MET MORTEL (R-groep; vast) 

 1 KERAMISCHE TEGEL (B-groep; vast) 

 4 ZETMORTEL (B-groep; variabel) 

 

 

8.1.9 De 2e STABU gebruiksstructuur 

 

 

Een korttekst wordt pas een complete calculeerbare bestekspost als u er een 

plaatsverwijzing naar een bouw- of installatiedeel (met eventuele toevoeging van locatie 

en omvang) aan toevoegt. Dit gebeurt via de 2e gebruiksstructuur waarbij door STABU 

de mogelijke specificatiegroepen uit de D-categorie van de STABU-database voor u zijn 

gekoppeld aan de korttekstcode. Het is bijna altijd zo dat u uit meerdere groepen kunt 

selecteren omdat het WAT zich op diverse locaties in uw werk kan bevinden.  

 

Voorbeeld: 

 

41 TEGELWERK 

41.32 WANDTEGELWERK 

41.32.11 WANDTEGELWERK MET MORTEL, KERAMISCHE TEGEL 

  (korttekstcode en korttekst) 

 0 WANDTEGELWERK MET MORTEL (R-groep) 

 1 KERAMISCHE TEGEL (B-groep) 

 4 ZETMORTEL (B-groep) 

 BUITENWAND (D-groep; gekoppeld aan de 

korttekstcode) 

 BUITENSEPARATIE (D-groep; gekoppeld aan de 

korttekstcode) 

 BINNENWAND (D-groep; gekoppeld aan de 

korttekstcode) 

 BINNENSEPARATIE (D-groep; gekoppeld aan de 

korttekstcode) 

 SECUNDAIRE WAND, BUITEN (D-groep; gekoppeld aan de 

korttekstcode) 

 SECUNDAIRE WAND, BINNEN (D-groep; gekoppeld aan de 

korttekstcode) 

 

Ieder bouw- of installatiedeel dat aan een korttekst hangt krijgt voorafgaand een 2 

cijferige code welke wordt voorafgegaan met een “.”. Er kunnen aan dezelfde korttekst 

meerdere bouw- of installatiedelen koppelen. U kunt uit de aangeboden 

specificatiegroepen uit de D-categorie selecteren welke u aan een korttekst wilt hangen. 

 

Voorbeeld: 

 

50  DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

50.31  DAKGOTEN 

50.31.10  METALEN DAKGOOTELEMENT (korttekstcode en korttekst) 

  0 METALEN DAKGOOTELEMENT (B-groep) 

  4 MONTAGE DAKGOOT (R-groep) 

 .01 LUIFEL (D-groep; gekoppeld aan de 

korttekstcode) 
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8.1.10 Meerdere bouw- of installatiedelen 

 

 

Als het WAT (HOE, WAARMEE) in uw werk exact hetzelfde is op diverse plaatsen, het 

WAAR, dan kan het WAAR meermaals door u aan één korttekst worden gekoppeld. (Dit is 

belangrijk omdat u enkel aan iedere WAAR een hoeveelheid met bijbehorende eenheid 

kan hangen). 

 

 

Voorbeeld: 

 

50  DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

50.31  DAKGOTEN 

50.31.10  METALEN DAKGOOTELEMENT (korttekstcode en korttekst) 

  0 METALEN DAKGOOTELEMENT (B-groep) 

  4 MONTAGE DAKGOOT (R-groep) 

 .01 HELLEND DAK (D-groep) 

 .02 LUIFEL (D-groep) 

 

 

8.1.11 De korttekstcode-volgletter 

 

 

Het kan in uw werk voorkomen dat “hetzelfde” WAT meerdere malen voorkomt. Zo 

kunnen er verschillende soorten binnendeuren voorkomen in een werk. Daarom is aan 

iedere korttekstcode een kleine letter toegevoegd, waardoor er 26 maal “hetzelfde” WAT 

kan voorkomen. (Deze opdeling met kleine letters is belangrijk omdat inhoudelijke 

afwijkingen van het HOE en WAARMEE, al zijn ze nog zo klein, prijsgevolgen met zich 

mee kunnen brengen). 

 

 

Voorbeeld: 

 

30  KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.33  DEUREN 

30.33.11-a  HOUTEN DEUR (korttekstcode-volgletter en korttekst) 

  0 HOUTEN DEUR (een B specificatiegroep; WAARMEE) 

 .01 BINNENWAND 

 

30  KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.33  DEUREN 

30.33.11-b  HOUTEN DEUR (korttekstcode-volgletter en korttekst) 

  0 HOUTEN DEUR (een B specificatiegroep; WAARMEE) 

 .01 BINNENWAND 

 

 

8.1.12 De hoeveelheid, eenheid 

 

 

Indien u dit wenst kunt u een complete bestekspost uitbreiden met een hoeveelheid met 

bijbehorende eenheid. Het grootste getal kan 999.999,99 zijn en de eenheid kan 

maximaal bestaan uit 3 karakters. 
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Voorbeeld: 

 

47  BINNENINRICHTING 

47.33  GARDEROBES 

47.33.10-a  WANDGARDEROBE 

  0 WANDGARDEROBE 

  4 STELWERK AFBOUW 

 .01 GARDEROBE-INRICHTING 

   12,00 st. (hoeveelheid en eenheid) 

 

 

8.1.13 De sorteercode 

 

 

U kunt als u dit wenst de complete bestekspost nog uitbreiden met een sorteercode. Dit 

kan zowel een vooraf vastgestelde code zijn uit bijvoorbeeld tabel 1 uit de herziene 

Elementenmethode ‘91 (NL/SfB 2005) als een door uzelf bedachte code, mits uw 

computerprogramma dit laatste mogelijk maakt. 

 

 

Voorbeeld: 

 

60  VERWARMINGSINSTALLATIES 

60.41  VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE 

60.41.11-a  RADIATOR 

  0 RADIATOR 

  4 MONTAGE VERWARMINGSLICHAAM 

 .01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 

  (56.11) (code uit tabel 1 van de NL/SfB 2005) 

 

 

8.1.14 De selectie 

 

 

U kunt vanuit uw computerprogramma op 4 manieren, via de specificatie(groepen), de 

STABU-database benaderen. 

 

 

8.1.14.1 Werksoort benadering van de STABU-database 

 

 

De traditionele werkwijze om een bestekspost te maken is die via de STABU werksoort 

hoofdstukken. Globaal selecteert u achtereenvolgens: 

 

- het hoofdstuk op nummer of naam; 

- de paragraaf en subparaaf op nummer of naam; 

- op nummer het 5e en 6e cijfer, oftewel de korttekstcode of de korttekst (WAT); 

- de variabele rubrieken, de vaste rubrieken worden namelijk automatisch 

geselecteerd (HOE en WAARMEE); 

- de D-groep(en) op nummer of naam (WAAR). 

 

Uw volgende actie is het selecteren van de benodigde specificaties uit de geselecteerde 

groepen, waarbij de werkvolgorde niet van belang is. Daarna zult u de kenmerken in de 

specificaties moeten specificeren (selecteren en aanvullen). De bestekspost is nu gereed, 

doch u kunt hem nog aanvullen met een hoeveelheid, eenheid en/of sorteercode. 
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8.1.14.2 Bouwdeel benadering van de STABU-database 

 

 

Een andere werkwijze om een bestekspost te maken is via de D-groep (WAAR), de 

zogenaamde bouwdelen ingang. Globaal selecteert u achtereenvolgens: 

 

- de D-groep op nummer of naam (WAAR); 

- het hoofdstuk op nummer of naam; 

- de paragraaf en subparaaf op nummer of naam; 

- op nummer het 5e en 6e cijfer oftewel de korttekstcode of de korttekst (WAT); 

- de variabele rubrieken, de vaste rubrieken worden namelijk automatisch 

geselecteerd (HOE en WAARMEE). 

 

Uw volgende actie is het selecteren van de benodigde specificaties uit de geselecteerde 

groepen, waarbij de werkvolgorde niet van belang is. Daarna zult u de kenmerken in de 

specificaties moeten specificeren (selecteren en aanvullen). De bestekspost is nu gereed, 

doch u kunt deze nog aanvullen met een hoeveelheid, eenheid en/of sorteercode. 

 

 

8.1.14.3 Trefwoord benadering van de STABU-database 

 

 

Een geheel andere werkwijze waarmee u de STABU-database kunt benaderen is door 

middel van het STABU trefwoordenregister. Als u vanuit een trefwoord in een R- of B-

groep komt dan geschiedt werkwijze daarna traditioneel conform 8.1.14.1. Als u vanuit 

het trefwoord in een D-groep (WAAR) komt dan is uw werkvolgorde vervolgens bouwdeel 

gericht conform 8.1.14.2. 

 

 

8.1.14.4 Fabrikanten benadering van de STABU-database 

 

 

U kunt de STABU-database ook benaderen via fabrikantnamen. Als u in het zoekveld de 

naam van respectievelijk een fabrikant, een fabrikant gerelateerd trefwoord, een 

productnaam, etc. invoert dan navigeert deze nieuwe internetapplicatie u naar een op 

STABU gebaseerde bestekstekst (bestekservice of Fabrikantgebonden Product 

Specificaties (FPS)) van een fabrikant/leverancier. 

 

 

8.2 De aanvullende bepalingen 

 

 

De aanvullende bepalingen zijn de kleinste modulen waarmee u uw werk kunt 

omschrijven. De bepalingen in uw uiteindelijke bestekboek zijn in tegenstelling tot de 

besteksposten geen primaire kostendragers en dus geen directe kosten zoals die 

voorkomen in een begroting. Bepalingen kunnen hoogstens het prijsniveau van de 

besteksposten beïnvloeden. In uw bestekboek komen 2 soorten bepalingen voor, 

namelijk: 

 

- de aanvullende administratieve bepalingen; 

- de aanvullende technische bepalingen. 
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8.2.1 De aanvullende administratieve bepalingen  

 

 

De aanvullende administratieve bepalingen zijn uw werkgebonden voorwaarden welke 

voor het merendeel de UAV 2012 completeren. Zo wordt er in de UAV 2012 veelal de 

zinsnede “indien in het bestek is vermeld” of van gelijke strekking gebruikt. Dit betekent 

dat u in uw bestekboek moet anticiperen op een paragraaf of bepaling uit de UAV 2012. 

Ook zijn de voorwaarden in de UAV 2012 vaak zodanig van inhoud dat er de finale keuze 

moet worden gemaakt in uw bestekboek. Zo kunt u uw werk, zo stellen de UAV 2012 in 

paragraaf 8 lid 1, opleveren in een aantal werkbare werkdagen, een aantal 

kalenderdagen, -weken of -maanden of door een bepaalde dag te noemen in uw 

bestekboek. De aanvullende administratieve bepalingen zijn primair bedoeld om de UAV 

2012 aan te vullen en niet om een administratief stelsel naast de van toepassing 

verklaarde UAV 2012 te creëren. De onderdelen verzekering en tekeningen/berekeningen 

zijn apart uitgewerkt in STABU. Daarnaast kunt u door middel van de aanvullende 

administratieve bepalingen zaken regelen in uw bestekboek die niet in de UAV 2012 zijn 

opgenomen zoals de risicoregeling en arbeidsomstandigheden.  

 

 

8.2.1.1 De 1e STABU gebruiksstructuur 

 

 

Via de 1e gebruiksstructuur zijn direct de aanvullende administratieve bepalingen, de 

specificaties die over hetzelfde thema gaan en welke allemaal in de A-groep of A-

categorie zitten, bij elkaar gebracht. Dit in tegenstelling tot de besteksposten waar enkel 

de specificatiegroepen, met daarin de vele specificaties, bij elkaar zijn gebracht. 

 

 

8.2.1.2 Het artikelnummer 

 

 

De specificaties zijn gekoppeld aan een 6-cijferige code, bestaande uit 3 cijfergroepen 

van elk 2 cijfers, welke zijn gescheiden door een punt, het artikelnummer. 

 

 

8.2.1.3 Het hoofdstuk 

 

 

De eerste 2 cijfers van het artikelnummer is het hoofdstuknummer. De aanvullende 

administratieve bepalingen zijn gekoppeld aan het STABU hoofdstuknummer 00 ”VOOR 

HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012”. 

 

 

8.2.1.4 De paragraaf 

 

 

Het 3e cijfer van het artikelnummer, oftewel het 1e cijfer van de 2e cijfergroep, is de 

paragraaf en is bij een aanvullende administratieve bepaling altijd het cijfer 0. 

 

 

8.2.1.5 De subparagraaf 

 

 

Het 4e cijfer van het artikelnummer, oftewel het 2e cijfer van de 2e cijfergroep, is de 

subparagraaf en is hiërarchisch opgebouwd. De cijfers 1 t/m 8 kunnen voorkomen. 

Het cijfer 9 is voor u gereserveerd voor vrije invoer (zie hoofdstuk “vrije teksten”). 
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Voorbeeld: 

 

00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 

00.03 VERZEKERINGEN 

00.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

00.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

00.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

 

 

8.2.1.6 Het 5e en het 6e cijfer 

 

 

De laatste 2 cijfers van het artikelnummer hebben geen naam. Ze zijn merendeels niet 

hiërarchisch opgebouwd en geven enkel een verfijning aan van de voorliggende codes. 

Het cijfer 9 is voor u gereserveerd voor vrije invoer (zie hoofdstuk “vrije teksten”). 

 

 

Voorbeeld: 

 

00.03.10 CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER 

00.03.40 VERZEKERINGEN DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER 

 

 

Het 5e en 6e cijfer achter 00.02 zijn hiërarchisch opgebouwd en volgen de 

paragraafnummers van de UAV 2012. Dit betekent dat u hier in de STABU-

bestekssystematiek, als uitzondering op de regel, wel het cijfer 9 zult tegenkomen en wel 

in de volgende titels: 

 

00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 

00.02.09 OPNEMING EN GOEDKEURING 

00.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 

00.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF IN DE TOESTAND 

00.02.39 AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 

00.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 

 

 

8.2.1.7 Het artikel (de artikeltitel) 

 

 

De specificaties uit de A-catagorie zijn door middel van de 1e gebruiksstructuur 

gekoppeld aan het artikelnummer. De titel van het artikel zegt iets over het WAT er bij 

elkaar gebracht is.  

 

 

Voorbeeld: 

 

00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

00.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

00.04.20 VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN 

 (artikelnummer en titel, het WAT) 

 

 

Gaat het over een aanvullende administratieve bepaling welke anticipeert op een 

paragraaf van de UAV 2012 dan is de STABU artikeltitel gelijk aan de UAV 2012 

paragraaftitel. 
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Voorbeeld: 

 

00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 

00.02.05 VERPLICHTINGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER 

 (artikelnummer met het artikeltitel) 

 

 

8.2.1.8 De bepalingnummers 

 

 

De specificaties die aan een artikelnummer zijn gehangen heten geen rubrieken zoals bij 

besteksposten, maar bepalingen. Aan een artikel kunnen meerdere aanvullende 

administratieve bepalingen (specificaties) hangen omdat bijvoorbeeld een opdrachtgever 

aan meerdere verplichtingen moet voldoen, welke in de UAV 2012, zijn vervat in 

meerdere leden, waarop u in uw bestekboek aanvullend kunt reageren. 

Voorbeeld: 

 

00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 

00.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER  

 BOUWBESPREKING (bepaling) 

 RAPPORT BELENDINGEN (bepaling) 

 

 

Een artikel bestaat dikwijls uit meerdere bepalingen, waarbij geldt dat de aanvullende 

administratieve bepalingen welke gekoppeld zijn via de 1e gebruiksstructuur aan het 

artikelnummer, niet verplicht zijn. Er behoort dus geen verplicht basisdeel bij een artikel. 

Het 2-cijferige nummer waarmee u de bepaling aan het artikel kunt hangen heet het 

bepalingennummer. Een bepaling met in het bepalingennummer een 9 is voor u 

gereserveerd voor vrije invoer (zie hoofdstuk “vrije teksten”). 

 

 

Voorbeeld: 

 

00  VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

00.02  AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 

00.02.06  VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 

 01 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN 

 02 VRIJWARING 

 

 

8.2.1.9 De 2e STABU gebruiksstructuur 

 

 

De 2e STABU gebruiksstructuur is niet van toepassing bij artikelen, zodat u geen bouw- 

of installatiedelen hoeft te koppelen, want de aanvullende administratieve bepalingen 

gelden integraal voor uw gehele werk. U hoeft dus ook geen hoeveelheden en eenheden 

toe te voegen omdat artikelen niet worden afgeprijsd ten behoeve van de directe kosten 

van uw werk. 

 

 

8.2.1.10 De selectie 

 

 

U kunt vanuit uw computerprogramma op 2 manieren de aanvullende administratieve 

bepalingen in de STABU-database benaderen. 
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8.2.1.10.1 Werksoort benadering van de STABU-database 

 

 

De traditionele werkwijze om een aanvullende administratieve bepaling te maken is die 

via STABU werksoort hoofdstuk 00. U selecteert achtereenvolgens: 

 

- het hoofdstuk 00 op nummer of naam; 

- de paragraaf en subparagraaf op nummer of naam; 

- het 5e en 6e cijfer op nummer of naam; 

- de aanvullende (variabele) administratieve bepaling(en). 

 

Uw volgende actie is het specificeren (selecteren en invullen) van de kenmerken in de 

specificatie. De aanvullende administratieve bepaling is nu gereed.  

 

8.2.1.10.2 Trefwoord benadering van de STABU-database 

 

 

Een andere werkwijze om de aanvullende administratieve bepalingen in de STABU-

database te benaderen is door middel van het STABU trefwoordenregister. Als u via een 

trefwoord in een A-groep komt dan geschiedt de werkwijze als hiervoor omschreven bij 

8.2.1.10.1. 

 

 

8.2.2 De aanvullende technische bepalingen 

 

 

De aanvullende technische bepalingen zijn uw projectgebonden voorwaarden welke de 

STABU Standaard Technische Bepalingen uit STABU-Standaard 2012 completeren. Dit 

betekent dat u in uw projectbestek anticipeert op een bepaling uit de STABU Standaard 

Technische Bepalingen in de STABU-Standaard 2012. 

 

 

8.2.2.1 De 1e STABU gebruiksstructuur 

 

 

Via de 1e gebruiksstructuur zijn direct de aanvullende technische bepalingen, de 

specificaties die over hetzelfde thema gaan, bij elkaar gebracht. Dit in tegenstelling tot 

de besteksposten waar enkel de groepen, met daarin de vele specificaties, bij elkaar zijn 

gebracht. 

 

 

8.2.2.2 Het artikelnummer 

 

 

De specificaties zijn gekoppeld aan een 6-cijferige code, bestaande uit 3 cijfergroepen 

van elk 2 cijfers, welke zijn gescheiden door een punt, het artikelnummer. 

 

 

8.2.2.3 Het hoofdstuk 

 

 

De eerste 2 cijfers van het artikelnummer is het hoofdstuknummer. De aanvullende 

technische bepalingen zijn gekoppeld aan de STABU hoofdstuknummers 05 

”BOUWPLAATSVOORZIENINGEN” t/m 84 “GEVELONDERHOUDINSTALLATIES”. 
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8.2.2.4 De paragraaf 

 

 

Het 3e cijfer van het artikelnummer, oftewel het 1e cijfer van de 2e cijfergroep, is de 

paragraaf en is bij een aanvullende technische bepaling altijd het cijfer 0. 

 

 

8.2.2.5 De subparagraaf 

 

 

Het 4e cijfer van het artikelnummer, oftewel het 2e cijfer van de 2e cijfergroep, is de 

subparagraaf en is bij een aanvullende technische bepaling altijd het cijfer 0. 

 

 

8.2.2.6 Het 5e en het 6e cijfer 

 

 

De laatste 2 cijfers van het artikelnummer hebben geen naam. Ze zijn hiërarchisch 

opgebouwd. Het 5e cijfer “loopt in de pas met” het “5e” cijfer uit de STABU-Standaard 

2012 (zie 10.2.5). Het cijfer 9 is voor u gereserveerd voor vrije invoer (zie hoofdstuk 

“vrije teksten”). 

 

 

Voorbeeld: 

 

80  LIFTINSTALLATIES 

80.00  ALGEMEEN 

80.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

80.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 

80.00.31  INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 

 

 

8.2.2.7 Het artikel (de artikeltitel) 

 

 

De specificaties, merendeels uit de A-catagorie zijn door middel van de 1e 

gebruiksstructuur gekoppeld aan het artikelnummer. De titel van het artikel zegt iets 

over het WAT er bij elkaar gebracht is.  

 

 

Voorbeeld: 

 

53  SANITAIR 

53.00  ALGEMEEN 

53.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN (artikelnummer en titel, het WAT) 

 

 

8.2.2.8 De bepalingnummers 

 

 

De specificaties die aan een artikelnummer zijn gehangen heten geen rubrieken zoals bij 

besteksposten, maar bepalingen zoals bij de STABU hoofdstuk 00. Aan een artikel 

kunnen meerdere aanvullende technische bepalingen (specificaties) zijn gehangen. 
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Voorbeeld: 

 

22  METSELWERK 

22.00  ALGEMEEN 

22.00.31  INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 

  GEDETAILEERD WERKPLAN (bepaling) 

 

 

Een artikel bestaat dikwijls uit meerdere bepalingen, waarbij geldt dat de aanvullende 

technische bepalingen welke zijn gekoppeld via de 1e gebruiksstructuur aan het 

artikelnummer, niet verplicht zijn. Er behoort dus geen verplicht basisdeel bij een artikel. 

Het 2-cijferige nummer waarmee u de bepaling aan het artikel kunt hangen heet het 

bepalingennummer. Een bepaling met in het bepalingennummer een 9 is voor u 

gereserveerd voor vrije invoer (zie hoofdstuk “vrije teksten”). 

 

 

Voorbeeld: 

 

14  BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 

14.00  ALGEMEEN 

14.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 

 01 AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL 

 02 GOEDKEURING INSTALLATIES 

 03 AANSLUITKOSTEN 

 

 

8.2.2.9 De 2e STABU gebruiksstructuur 

 

 

De 2e STABU gebruiksstructuur is niet van toepassing bij artikelen, zodat u geen bouw- 

of installatiedelen hoeft te koppelen, want de aanvullende technische bepalingen gelden 

integraal voor uw gehele werk. U hoeft dus ook geen hoeveelheden en eenheden toe te 

voegen omdat artikelen niet mogen worden afgeprijsd ten behoeve van de directe kosten 

van uw werk. 

 

8.2.2.10 De selectie 

 

 

U kunt vanuit uw computerprogramma op 2 manieren de aanvullende technische 

bepalingen in de STABU-database benaderen. 

 

 

8.2.2.10.1 Werksoort benadering van de STABU-database 

 

 

De traditionele werkwijze om een aanvullende technische bepaling te maken is die via 

STABU werksoort hoofdstuk 05 t/m 84. U selecteert achtereenvolgens: 

 

- het hoofdstuk 05 t/m 84 op nummer of naam; 

- de paragraaf en subparagraaf op nummer of naam; 

- het 5e en 6e cijfer op nummer of naam; 

- de aanvullende (variabele) technische bepaling(en). 

 

Uw volgende actie is het specificeren (selecteren en invullen) van de kenmerken in de 

specificatie. De aanvullende technische bepaling is nu gereed.  
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8.2.2.10.2 Trefwoord benadering van de STABU-database 

 

 

Een andere werkwijze om de STABU-database te benaderen is door middel van het 

STABU trefwoordenregister. Als u via een trefwoord in bijvoorbeeld een A- of R-groep 

komt dan geschiedt de werkwijze als hiervoor omschreven 

 

 

9 Besteksdelen 

 

 

Uw bestekboek bestaat primair uit de volgende besteksdelen: 

 

- besteksposten; 

- aanvullende administratieve bepalingen; 

- aanvullende technische bepalingen. 

 

Aan uw bestekboek zoals dat normaliter wordt verspreidt worden nog bijgevoegd: 

 

- voorbladen; 

- eindpagina; 

- bijlagen. 

 

Deze zaken kunt u op meerdere manieren in uw uiteindelijke bestekboek rangschikken, 

namelijk: 

 

“Klassiek”: 

 

- voorbladen; 

- aanvullende administratieve bepalingen; 

- een combinatie per werksoorthoofdstuk van de aanvullende technische bepalingen 

met de besteksposten; 

- eindpagina; 

- bijlagen. 

 

 

“Niet klassiek”: 

 

- voorbladen; 

- aanvullende administratieve bepalingen; 

- aanvullende technische bepalingen; 

- besteksposten, in diverse rangschikkingen (element-, bouwdeel- of werksoort 

gericht; 

- eindpagina; 

- bijlagen. 

 

 

9.1 De voorbladen 

 

 

Deze kunt u buiten de STABU-bestekssystematiek om toevoegen aan uw bestekboek. 

STABU heeft hiervoor als service een aantal sjablonen die gelijkenis vertonen met 

specificaties, maar het uitdrukkelijk niet zijn, aan de database toegevoegd. Via een 

tekstverwerker binnen uw computerprogramma, kunt u deze tekstsjablonen bewerken. 

De STABU voorbladen zijn: 
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- Besteksomslag; met daarop zichtbaar o.a. de zinsneden “Dit bestek is opgesteld met 

de STABU-systematiek, uitgave: …..” en “onder licentienummer: …..”; 

- Titelpagina; algemene omschrijving van het werk, projectlocatie en participanten; 

- Inhoudsopgave; wordt automatisch gegenereerd door uw computerprogramma; 

- Overzicht bijlagen; overzicht van bijlagen welke achterin het bestekboek zijn 

ingebonden of los bij uw bestekboek behoren. 

 

 

9.2 De aanvullende administratieve bepalingen 

 

 

Dit bestekdeel, welke gekoppeld is aan hoofdstuk 00, is reeds omschreven. 

 

 

9.3 De aanvullende technische bepalingen 

 

 

Dit bestekdeel, welke gekoppeld is aan de hoofdstukken 05 t/m 84 is reeds omschreven. 

 

 

9.4 De besteksposten 

 

 

Dit bestekdeel is reeds omschreven. De besteksposten zelf kunnen op diverse manieren 

worden gerangschikt, namelijk: 

 

Gerangschikt naar de STABU werksoort hoofdstukken 05 t/m 84: 

 

 

Voorbeeld 

 

62  KOELINSTALLATIES 

62.60  TANKS 

62.60.11-a  EXPANSIEVAT, MONTAGE TANK/VAT 

  0 EXPANSIEVAT 

  1 MONTAGE TANK/VAT 

 .01 KOELINSTALLATIE 

 

 

Gerangschikt naar de STABU bouwdeelnummers (WAAR): 

 

 

Voorbeeld 

 

32  KLIMAATINSTALLATIE 

32.30  KOELINSTALLATIE 

 .01 KOELINSTALLATIE 

62.60.11-a  EXPANSIEVAT, MONTAGE TANK/VAT 

  0 EXPANSIEVAT 

  1 MONTAGE TANK/VAT 

 

 

Gerangschikt op de elementenmethode (NL/SfB tabel 1), mits u deze als sorteercode bij 

de bouwdelen heeft ingevuld. 
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Voorbeeld 

 

55  KOUDE-OPWEKKING EN DISTRIBUTIE 

55.20  CENTRAAL, ALGEMEEN 

 .01 KOELINSTALLATIE 

62.60.11-a  EXPANSIEVAT, MONTAGE TANK/VAT 

  0 EXPANSIEVAT 

  1 MONTAGE TANK/VAT 

 

Gerangschikt op een eigen codetabel, mits u deze als sorteercode bij de bouwdelen heeft 

ingevuld. Deze laatste optie is afhankelijk van de mogelijkheden van uw 

computerprogramma. 

 

 

9.5 De eindpagina 

 

 

Uw bestekboek kan worden voorzien van een eindpagina. De tekstsjabloon “eindpagina” 

van STABU is gerubriceerd onder het onderdeel “Voorblad” en wordt door uw 

computerprogramma op de juiste plaats in het bestekboek gezet. 

 

 

9.6 De bijlagen 

 

 

Achter de eindpagina kunt u de diverse vaste bijlagen welke bij uw bestekboek horen 

opnemen. 

 

 

9.7 De “voorbladen”code 

 

 

De “voorbladen” hebben ter identificatie een eigen code welke bestaat uit de hoofdletter 

B, (van bijlage en niet van bouwstof), gevolgd door 2 cijfergroepen van elk 2 cijfers 

welke gescheiden worden door een punt. De 1e cijfergroep is 00. Het 3e cijfer is 

hiërarchisch van opbouw, namelijk: 

 

B00.10 Besteksomslag; 

B00.20 Titelpagina; 

 Inhoudsopgave (wordt automatisch door uw programma voor u gegenereerd); 

B00.40 Overzicht bijlagen; 

B00.80 Eindpagina. 

 

Het 4e cijfer is niet hiërarchisch en is enkel een verfijning van het 3e cijfer. Voor alle 

overige “voorbladen” bent u vrij (zie hoofdstuk “vrije teksten”). 

 

 

10 De STABU-Standaard 2012 

 

 

De technische werkongebonden standaard bepalingen zijn in STABU, om uw bestekboek 

compact te houden, opgenomen in de STABU-Standaard 2012.  

 

De koppeling tussen uw bestekboek en de standaard technische bepalingen in de STABU-

Standaard 2012 wordt gelegd door de openingszin in de volgende aanvullende 

administratieve bepaling in het bestekboek onder 00.01.10.01. 
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“Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012…” 

 

 

10.1 De standaard administratieve bepalingen 

 

 

In de STABU-Standaard 2012 staan, in tegenstelling tot voorgaande edities, geen STABU 

standaard administratieve bepalingen meer. De verwijzing naar de UAV 2012, de 

feitelijke standaard administratieve bepalingen, geschied thans vanuit het bestekboek 

zelf. De U.A.V. 1989 is als Bijlage I (linkerpagina) en de UAV 2012 is als bijlage II 

(rechterpagina) in de STABU-Standaard 2012 opgenomen. Ze zijn herkenbaar aan de 

licht grijze tint. 

 

 

10.2  De standaard technische bepalingen 

 

 

Het merendeel van de STABU-Standaard 2012 bestaat uit bouwbreed gedragen 

standaard technische bepalingen. 

 

 

10.2.1 Het artikelnummer 

 

 

De standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012 zijn gekoppeld aan 

een 5-cijferige code, bestaande uit 3 cijfergroepen van respectievelijk 2, 1 en 2 cijfers, 

welke zijn gescheiden door een punt. De STABU noemt deze code het artikelnummer.  

 

 

10.2.2 Het hoofdstuk 

 

 

De eerste 2 cijfers van het artikelnummer vormen het hoofdstuknummer. De standaard 

technische bepalingen zijn werksoortgericht gerubriceerd in de volgorde van de 

hoofdstukken 05 “BOUWPLAATSVOORZIENINGEN” t/m 84 

“GEVELONDERHOUDINSTALLATIES”. Hierdoor is er een directe relatie met de 

aanvullende technische bepalingen in het bestekboek. 

 

 

10.2.3 De paragraaf 

 

 

Het 3e cijfer van het artikelnummer, oftewel het 1e cijfer van de 2e “cijfergroep”, is de 

paragraaf en is bij een standaard technische bepaling altijd het cijfer 0. 

 

 

10.2.4 De subparagraaf 

 

 

Het 4e cijfer van het artikelnummer, oftewel het 2e cijfer van de 2e “cijfergroep”, is de 

subparagraaf en bestaat bij een aanvullende technische bepaling niet. 

 

 

10.2.5 Het “5e en het 6e” cijfer 

 

 

De “laatste 2 cijfers” van het artikelnummer hebben geen naam. Het 5e cijfer staat voor: 



Pagina 29 van 33 

1 BEGRIPPEN 

2 EISEN EN UITVOERING 

3 INFORMATIE-OVERDRACHT 

4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 

5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

6 BOUWSTOFFEN 

7 MEET- EN VERREKENMETHODEN 

 

Het “6e cijfer” is hier een verdere differentiatie van. 

 

 

10.3  Tabellen 

 

 

Naast standaard technische bepalingen bevat de STABU-Standaard 2012 ook bijlagen per 

technisch hoofdstuk met bouwbreed gedragen resultaatstabellen waarin klassen en 

kwaliteiten ed. zijn vastgelegd. Dit omdat er voor dat onderwerp geen bouwbreed 

gedragen publicaties voorhanden zijn, zoals normen, waarnaar u vanuit een kenmerk in 

een specificatie kan refereren. Daarnaast kunt u in de STABU-Standaard 2012 tabellen 

aantreffen die zaken verduidelijken zoals de draairichting van deuren, schermtypen bij 

het hoofdstuk gevelschermen en mortelrecepturen bij het hoofdstuk stukadoorwerk. 

 

 

10.4 Proeven 

 

 

In de STABU-Standaard 2012 zijn ook proeven opgenomen, welke overgenomen zijn uit 

de Standaard RAW Bepalingen 2010 van de CROW kennisplatform voor infrastructuur, 

verkeer, vervoer en openbare ruimte welke o.a. betrekking hebben op grondwerk. 

 

 

11 Vrije teksten 

 

 

In de STABU-bestekssystematiek is het op diverse plaatsen mogelijk om uw eigen 

teksten te maken indien de aangeboden STABU teksten niet toereikend zijn voor het 

opstellen van uw bestekboek. Hierbij dient u wel de uitgangspunten uit deze “Handleiding 

STABU-bestekssystematiek” te respecteren, conform de licentievoorwaarden. 

 

 

11.1  Vrije hoofdstukken 

 

 

U mag in uw bestekboek, naast de aangeboden STABU-hoofdstukken, een hoofdstuk met 

bijbehorende naam toevoegen als geen geschikt werksoorthoofdstuk beschikbaar is. U 

moet in het vrije hoofdstuknummer, welke bestaat uit 2 cijfers, altijd het getal 9 zetten. 

 

 

Fictief voorbeeld: 

 

29 KUNSTSTOF CONSTRUCTIEWERK (“hoofdstuk 20 tot 30 zijn 

constructieve ruwbouw hoofdstukken”) 

89 LOSSE INRICHTING/INVENTARIS (“STABU stopt na hoofdstuk 84”) 

 

 

11.2 Vrije (sub)paragrafen 
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U mag aan een door de STABU aangeboden hoofdstuk een vrije (sub)paragraaf met vrije 

naam toevoegen, mits u in de vrije (sub)paragraaf, welke altijd wordt gevormd uit 2 

cijfers, het getal 9 zet. Als u kiest voor een 9 op de plaats van de subparagraaf dan moet 

het cijfer van de paragraaf overeenkomstig de STABU-bestekssystematiek zijn. 

Fictief voorbeeld: 

 

 

00.09 BEWONERSVERGADERINGEN    (na hoofdstuk 05 beginnen de echte 

  werksoort hoofdstukken) 

00.29  (dit mag niet, hoofdstuk 00 bevat 

enkel bepalingen dus de 

paragraafnummer moet een 0 zijn)  

46.29 BESTAANDE ONDERGROND, GLAS (paragraaf 2 staat voor 

werkzaamheden op of aan bestaand 

werk) 

 

 

Aan een vrij zelf aangemaakt hoofdstuk mag u een vrije (sub)paragraaf met vrije naam 

toevoegen, waarbij in de vrije (sub)paragraaf, welke altijd wordt gevormd uit 2 cijfers, 

elk getal mag voorkomen, mits de keuze overeenkomstig de STABU-bestekssystematiek 

is. 

 

 

Fictief voorbeeld: 

 

09.20 ONDERHOUD 

 

 

11.3 Vrije 5e en 6e cijfer 

 

 

De analogie van de (sub)paragraaf kunt u doorzetten naar het 5e en 6e cijfer. U mag zelf 

een naam bedenken voor de kortteksten en artikel(titels). 
 

 

Fictief voorbeeld aanvullende bepalingen: 

 

00.09.12  ZITTENDE BEWONERS 

00.02.59  (dit mag niet, immers de UAV 2012 

kent maar 50 paragrafen) 

22.00.49  RISICOVERDELING EN GARANTIES: 

SPECIFIEK 

22.00.89  (8 mag niet, de aanvullende 

technische bepalingen gaan immers tot 

en met 7 (zie 10.2.5)) 

 

 

Fictief voorbeeld kortteksten: 

 

46.21.19 BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM. VRIJ 

 

 

11.4 Vrije (specificatie) rubrieken 

 

 

U mag aan uw bestekboek, naast de aangeboden STABU verplichte- en keuzerubrieken 

binnen een bestaande korttekst 1 rubriek, met eigen naam of een reeds bestaande 
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specificatiegroep uit de database, toevoegen met het getal 9 als rubrieksnummer. U 

moet bij de toevoeging van een vrije rubriek goed overwegen of hiermee de uiteindelijke 

bestekspost kostenhomogeen blijft. 

 

 

Fictief voorbeeld: 

 

21  BETONWERK 

21.84  OPLEGGINGEN 

21.84.11-a  BOUWVILT 

  0 BOUWVILT (dit is een door STABU verplichte B-

rubriek) 

  9 MONTAGE  (dit is een zelf aangemaakte R-

rubriek) 

 

Daarnaast is het mogelijk om aan een vrije korttekst maximaal 10 (0 t/m 9) “vrije” 

rubrieken te hangen, waarbij dus ook reguliere specificatiegroepen uit de STABU-

database uit bijvoorbeeld de R- en B-categorie kunnen worden gekoppeld! 

 

 

11.5 Vrije bepalingen (nummers) 

 

 

U mag aan uw bestekboek, naast de aangeboden STABU “keuze” bepalingen bij een 

bestaand artikel, meerdere bepalingen met vrije namen toevoegen, mits het getal 9 

terugkomt in uw 2-cijferige bepalingennummer. Daarnaast is het mogelijk om aan een 

vrij artikel zelf vrije bepalingen te hangen, waarbij ook reguliere bestaande specificaties 

uit de STABU-database, met name uit bijvoorbeeld de A-categorie, kunnen worden 

gekoppeld. 

 

Fictief voorbeeld: 

 

00  VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

00.02  AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 

00.02.40  BETALING 

 90 DECLARATIES OP BASIS VAN MEER- EN MINDERWERK 

 

 

11.6 Vrije bouw- of installatiedelen 

 

 

U mag aan uw bestekboek, naast de aangeboden STABU “keuze” bouw- of 

installatiedelen binnen een bestekspost, meerdere vrije bouw- of installatiedelen met 

bijbehorende vrije namen toevoegen, waarbij ook reguliere bestaande 

specificatiegroepen uit de STABU-database uit de D-categorie kunnen worden gekoppeld. 

 

 

Fictief voorbeeld: 

 

48  BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 

48.45  PARKET 

48.45.10-a  PARKET, HOUTPARKET 

  0 PARKET 

  1 HOUTPARKET 

 .01 BEGANE GRONDVLOER, BUITEN (zelf gekoppelde STABU specificatie) 
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11.7 Vrije voorbladen (bijlagen) 

 

 

U mag aan uw bestekboek, naast de aangeboden STABU “voorbladen” ook zelf eigen 

gemaakte “Voorbladen” toevoegen. U mag een vrij “Voorblad” zelf een code en vrije 

naam geven. Aan elk hoofdstuk tussen 00 en 99, dus ook aan zelf gemaakte vrije 

hoofdstukken, kunnen “voorbladen” worden gekoppeld. 

 

 

11.8 Vrij maken van vaste teksten 

 

 

Het is mogelijk om alle teksten uit de database zogenaamd vrij te maken en deze als 

vrije tekst op diverse plaatsen te koppelen. De vrij gemaakte vaste tekst is vervolgens 

geheel te bewerken. 

 

 

Fictief voorbeeld: 

 

47  BINNENINRICHTING (bestaand hoofdstuk) 

47.60  GEBOUWAANKLEDING EN DECORATIE (bestaande (sub)paragraaf) 

47.60.90-a  HOUTEN LADDER, STELWERK AFBOUW (vrije korttekst) 

  0 HOUTEN LADDER (vrij gemaakte B-

specificatiegroep) 

  1 STELWERK AFBOUW (vrij gemaakte R-

specificatiegroep) 

 .01 KUNSTWERK (vrij bouwdeel) 

 

 

11.9 Herkenbaarheid vrije teksten 

 

 

U kunt met uw computerprogramma herkenbaarheid geven aan uw vrije- en zelf getypte 

teksten in uw bestekboek door deze bijvoorbeeld cursief, vet, onderstreept of in kleur op 

het beeldscherm te tonen en te laten printen. 

 

 

12 De versie 

 

 

12.1 Versienummer 

 

 

In de STABU-bestekssystematiek zijn alle onderdelen voorzien van een 3-cijferig 

versienummer, welke wordt opgehoogd wanneer dat onderdeel in de database is 

aangepast. De volgende versienummers kunt u onderscheiden: 

 

“101” t/m “199” versienummers van geldige definitieve onderdelen; 

“-01” t/m “-99” versienummers van verouderde onderdelen. 

In het STABU bestand wat u raadpleegt zijn naast de actuele geldige versie van een 

onderdeel ook altijd de voorgaande verouderde versies opgenomen. Naast bijvoorbeeld 

versienummer “104” van bijvoorbeeld een specificatie zal dus ook “–03”, “-02” en “-01”,  

voorkomen, zijnde de verouderde versies “103”, “102” en “101”. De verouderde versies 

zijn enkel nog benaderbaar door uw computerprogramma indien ze niet ouder zijn dan 4 

jaar. Geldige actuele onderdelen kunt u met uw computerprogramma wel gewoon 

benaderen en bewerken. Verouderde onderdelen kunt u wel benaderen doch niet 

muteren. Om verouderde tekst in een onderlegger (moederbestek/bureaubestek/ 
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referentiebestek) te voorkomen is het aan te raden om bij iedere uitgave van de STABU-

database deze onderlegger met behulp van uw computerprogramma te actualiseren. 

Doet u dit niet dan zullen er na een aantal nieuwe uitgave’s van de STABU-database 

enkel nog verouderde teksten in uw onderlegger zitten. 

 

 

12.2  Datering 

 

 

De onderdelen die een versienummer hebben in de STABU-bestekssystematiek zijn 

voorzien van een datum in de vorm “dd-mm-jj”. Wijzigt het versienummer dan wordt ook 

de datering aangepast. Vervallen zaken die ouder zijn dan 4 jaar worden fysiek uit de 

database verwijderd. 

 

 

13 Uitwisseling van besteksteksten 

 

 

13.1 Het STABU Uitwissel Formaat (SUF) 

 

 

Alle met STABU gemaakte besteksteksten kunnen digitaal worden uitgewisseld door 

gebruikmaking van het STABU Uitwissel Formaat, kortweg SUF. Een SUF bestand bestaat 

enkel uit coderingen en de eigen vrije teksten. Als u een SUF-bestand inleest 

(importeren) met uw computerprogramma dan zal de software met behulp van uw eigen 

STABU-database de oorspronkelijke opgeslagen tekst weer hergenereren. Voorwaarde 

hierbij is wel dat u dezelfde uitgave van het STABU-bestand heeft waarmee het SUF 

bestand is opgeslagen. De (bestands)naam (officieel bestaande uit 8 karakters) die u aan 

het uit te wisselen bestand meegeeft moet beginnen met de hoofdletters “TS”. De 

extensie, het gedeelte achter de punt, moet beginnen met een “S” direct gevolgd door 

een 2 cijferige code, het zogenaamde deelbestandsnummer. Dit maakt uw 

computerprogramma automatisch aan. Als het gehele bestand op 1 informatiedrager 

(USB stick, beschrijfbare CD) past, dan zal het deelbestandsnummer “01” zijn. Indien uw 

computerprogramma het bestand verdeeld over meerdere gelijksoortige 

informatiedragers dan zullen de deelbestandsnummers automatisch respectievelijk “01”, 

“02”, etc. zijn. 

 

 

Voorbeeld: 

 

 

TSbestek.S01 (“bestek” op 1 informatiedrager in SUF-

formaat) 

 

 

13.2 Het STABU Referentie Uitwissel Formaat (RUF) 

 

 

In SUF mag per invoegmarkering maar één schraptekst gekozen worden. Bij het 

Referentie Uitwissel Formaat (RUF) mogen meerdere schrapteksten per invoegmarkering 

voorkomen. Zodoende kunt u zelf al een voorselectie maken van de aangeboden 

schrapteksten bij een invoegmarkering. Hierdoor kunt u in uw onderlegger 

keuzemogelijkheden inbouwen die bijvoorbeeld een bureaustijl representeren. Ook 

ondersteund RUF de mogelijkheid om aantekeningen aan uw teksten in het bestekboek 

te hangen. Bij het opslaan dient u te bepalen of een tekst onder SUF of RUF wordt 

weggeschreven. Bij het inlezen van een SUF of RUF bestand zal uw computerprogramma 

het soort formaat daardoor herkennen. 


