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De systeemg rens: rqq l«vlq k
tussen SE en GC
Geïntegreerde contracten op
basis van de GC 2005 worden
in de infrabranche vrijwel
altijd gekoppeld aan de
methodiek van Systems Engineering (SE). Binnen SE staat
het systeemdenken centraal.
ln een systeem functioneren
tal van objecten met elkaar.
Het systeem ze!Í wordt
begrensd door letterliik de
syteemgrens.
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Een dergelijke grens kan zijn omschreven in

woorden of op tekening zijn aangegeven met
een demarcatielijn. De systeemgrens is a.h.w.
het snijvlak tussen alles wat zich in het
systeem bevindt met de omgeving. Het
systeem zelí kan nooit los worden gezien van
de omgeving, omdat deze elkaar uiteraard
wederzijds beïnvloeden.

Raakvlakeis
ln de praktijk worden de eisen die aan het
systeem zelf worden gesteld dikwijls opgenomen in de zogenoemde VSE:VraagspeciÍicatie
Eisen, waarbij met behulp van een contextdiagram in een oogopslag duidelijk wordt wat het
systeem behelst, welke objecten binnen het
systeem kunnen worden onderscheiden en met
welke omgevingsfactoren rekening moet
worden gehouden en van invloed kunnen zijn
op het systeem.
Daartoe zal in de genoemde VSE vrijwel altild
een raakvlakeis worden opgenomen. Een
raakvlak kan volgens het Handboek specificeren (CROW 201 'l) worden gedefinieerd als de
functionele en fysieke eigenschappen die
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dienen te bestaan voor het in samenhang
functioneren van delen op een gemeenschappelijke grens. Raakvlakeisen kunnen intern zijn;
het gaat dan om de interactie tussen objecten
binnen het te beschouwen systeem en extern;
het gaat dan om de interactie van het te
beschouwen systeem met de omgeving.
ln de tenderfase gaat het voor een inschrijver
steeds om de inzet van de schaarse middelen:
tijd, geld, capaciteit en kennis. Maar al te vaak
wordt een geÏntegreerd contract op een
'RAW-achtige'wijze afgeprijsd en blijkt er
achteraf gezien te weinig oog te zijn geweest
voor de interactie van het systeem met de
omgeving. Die omgeving speelt vaak een cruciale rol, waarbij in een vroegtijdig stadium een
inschrijver dient na te gaan of zij over de juiste
informatie vanuit die omgeving beschikt, dan

wel dat zij, bij gebreke daarvan, zelfstandig
onderzoek dient te initiëren.

Decomponeren
Een inschrijver dient dus al in de tenderfase
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KORT - Systeemgrens

De systeemgrens vormt de demarcatie

tussen het systeem en de raakvlakken

een dominante ontwerpstrategie te ontwikkelen waarbij de eisen vanuit de objectenboom
en functieboom worden gedecomponeerd.
Decomponeren (Handboek CROW) is dan het
proces waarin het hoger gelegen detailniveau

wordt opgedeeld in meer gedetailleerde
Het systeem kan nooit los van de
omgeving worden gezien
De plaats en situering van de systeemgrens is een kostendrager

Als de systeemgrens verandert, is dat een
wijziging van de overeenkomst
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informatie van bijvoorbeeld afgeleide eisen,
functies en bij behorende objecten.
Dit laatste proces is van essentieel belang,
omdat een opdrachtnemer vanuit de GC,
paragraaf 4 lid 1, een resultaatsverplichting
heeft het werk zodanig te verrichten dat zij op
de in de basisovereenkomst vastgelegde
datum van oplevering voldoet aan de uit de
overeenkomst voortvloeiende eisen.'Werk'

wordt via paragraaf 1r GC gedefinieerd als het
geheel van ontwerp,- en uitvoeringswerkzaamheden.

Dit laatste wordt onderstreept doordat in
vrijwel alle VSE's de algemene eis wordt
geformuleerd dat een opdrachtnemer aan alle
eisen dient te voldoen. Hier wordt dan de
koppeling gemaakt met de zogenoemde VSP:
Vraagspecificatie Proces. Binnen het Verificatie
en Validatiemanagement (V&V) is het aan

opdrachtnemer om middels objectief
(technisch) bewijs aan te tonen dat zij aan de
gespecificeerde eisen heeft voldaan
(= verificatle) en dat het gerealiseerde voldoet
aan de behoeften van de klant (= validatie).
ln een vonnis van de Raad van Arbitrage d.d.
06 februari 201 7; geschilnummer 35.620,
rechtsoverweging 39 kan worden opgemaakt
dat geen sprake is van een wijziging daar waar
het doeltracé binnen de kilometrering van de
systeemgrens valt. M.a.w. zou eerst in de
realisatie blijken dat de systeemgrens zou
moeten worden overschreden, dan zou - tegengesteld geredeneerd - sprake kunnen zijn
van een wijziging,
Uit een vonnis van de Raad Arbitrage d.d. 18
oktober 2017 en 20 juni 2018; geschilnummer
35.676 werd in rechtsovenrueging 35
geoordeeld dat een sluisconstructie die buiten
de systeemgrens van het project valt, grond
opleverde voor een beroep op paragraaf 44 lid
1 sub c GC. Dit laatste dan voornamelijk
omdat beide partijen te goede trouw van een
situatie uitgingen die feitelijk niet bleek te
kloppen.
Pieter de Vries is consultant bij Kpieto! en Fabian
de )ong is SE-consultant en -trainer.
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