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W at?

Overheid wil verbetering van kwaliteit in de bouw door:
• Versterking positie van de bouwconsument

(particulier & zakelijk)
• Introductie van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging.

Met de invoer van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) verschuift de 
focus in de bouw van het vooraf verkrijgen van een vergunning naar het achteraf 
kunnen aantonen dat wordt voldaan aan W et- & Regelgeving.

Aanvullend kan het voldoen op contract en/of goed en deugdelijk werk ook 
opgenomen worden.

Doel van de Wet 



Hoe?

De Versterking positie van de bouwconsument (particulier & zakelijk)

Wijzigingen in het privaatrechtelijke deel (burgerlijk wetboek).
7:754 Aanvulling waarschuwingsplicht: (tijdig, schriftelijk, ondubbelzinnig)
7:757a Opleverdossier voor opdrachtgevers (inzicht in de nakoming van de 

overeenkomst)
7:758 Aansprakelijkheid na oplevering (omgekeerde bewijslast)
7:765a Informatieplicht over aanwezigheid van een verzekering of financiële 

zekerheid
7:768 Informatieplicht ten aanzien van vervallen of mogelijk verlengd inhouden van 

het depot bij de notaris (5% regeling)

Bovenstaande wijzigingen gelden voor alle gevolgklassen!

Doel van de Wet 



Hoe?  

De invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging
Wijzigingen in het publiekrechtelijke deel 
• Wijziging Woningwet (stelsel omgevingsvergunning)
• Wijziging Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo)

➢ Een andere manier van vergunningsaanvraag en vergunningsbeoordeling.
➢ Andere manier van toezicht tijdens uitvoering.
➢ Verplicht gebruik van een instrument en externe borger.

Bovenstaande wijzigingen gelden alleen voor gevolgklasse I!

Doel van de Wet 



W elke bouwwerken vallen onder gevolgklasse 
1?

Gevolgklasse 1

• Grondgebonden woningen (niet in een 
woongebouw, geen zorgwoningen)

• Woonboten
• Vakantiewoningen
• Bedrijfspanden (industriefunctie) van 

maximaal 2 bouwlagen, inclusief een 
klein kantoor / kantine 
(nevenfuncties)

• Fiets- Voetgangersbruggen
• Overige bouwwerken geen gebouw 

zijnde tot maximaal 20 meter hoog

Geen monument, gelijkwaardigheid1 of 
gebruiksmelding

1 In verband met een in hst 2 uit het oogpunt van brandveiligheid of constructieve 
veiligheid gegeven voorschrift of in verband met een in hst 6 uit het oogpunt van 
constructieve veiligheid gegeven voorschrift.



Het nieuwe stelsel:



Voorlopig toegelaten instrumenten:

• WKI (Woningborg)

• VKB (SWK)

• TIS

• KIK BRL 5019

• KGW

• Apexion

Het nieuwe stelsel:



1. Welke bouwwerken vallen niet onder gevolgklasse 1?

Gevolgklasse 1

Bouwproject

Omgevingsplan 
activiteit

Bouwactiviteit

Vergunningvrij 
(BBL)

Omgevingsplan

Vergunningvrij
(BBL)

Meldingsplicht
(Wkb)

Vergunningsplicht

Vergunningvrij

Meldingsplicht

Vergunningsplicht



Het huidige stelsel

Oriëntatie
Esthetisch

ontwerp

Bouwvoorbereiding

technische 
uitwerking

Bouw

Toezicht

Aanvraag vergunning De oplevering

Gemeentelijke toetsing



Het nieuwe stelsel

Oriëntatie
Esthetisch 

ontwerp

Bouwvoorbereiding 
technische 
uitwerking

Bouw

Kwaliteitsborging

Aanvraag vergunning
(ruimtelijke + welstand) De oplevering

BORGINGSPLAN

• Risicobeoordeling
• Toetsmomenten
• Toetsniveau

VERKLARING
+

DOSSIER 
Bevoegd gezag



Bouwproces onder de Omgevingswet / Wkb

Bron: Melding en indieningsvereisten Wkb (Stuurgroep kwaliteitsborging)



W at wordt er bedoeld met de risicoanalyse?

Een risicobeoordeling van het bouwproject met het oog op het 
voorkomen of beperken van risico’s die van invloed kunnen zijn op het 
voldoen van het te bouwen bouwwerk aan de regels, bedoeld in de 
hoofdstukken 4 en 5 Bbl; 
en 
het borgingsplan, bedoeld in artikel 3.80 van het Besluit kwaliteit 
leefomgeving. 

Voor zover van toepassing wordt in de risicobeoordeling ten minste 
rekening gehouden met bijzondere lokale omstandigheden, zoals die zijn 
vastgesteld in lokaal beleid, anderszins kenbaar zijn gemaakt of 
redelijkerwijs bekend zijn. 

Risicoanalyse



Wat moet er inzitten?

Hoe kom ik aan deze informatie?

Wat moet er met dit borgingsplan gebeuren?

Wanneer is er sprake van een onvolledige melding?

Borgingsplan



a. De totstandkoming ervan;
b. De aard en omvang van de uit te voeren kwaliteitsborging
c. De voor kwaliteitsborging eindverantwoordelijke personen
d. de wijze waarop de verschillende onderdelen van het bouwplan in 

samenhang worden beoordeeld; 
e. de wijze waarop integraal wordt beoordeeld of de bouwwerkzaamheden 

voldoen aan de regels, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving; 

Borgingsplan



f. in welke gevallen en op welke momenten het borgingsplan dient te 
worden geactualiseerd; 

g. welke normen of kwaliteitsverklaringen bouw als bedoeld in artikel 
2.14, tweede en derde lid, van het Besluit bouwwerken leefomgeving, 
dan wel gelijkwaardige maatregelen als bedoeld in artikel 2.4 van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving bij de bouwwerkzaamheden worden 
toegepast;

h. h. op welke specifieke bouwwerkzaamheden, rekening houdend met de 
bijzonder lokale omstandigheden, de beoordeling ten minste is gericht, 
en

i. bij welke bouwwerkzaamheden rekening wordt gehouden met andere 
kwaliteitsborgingssystemen.

Borgingsplan



Gereedmelding

Dossier bevoegd gezag en 

verklaring, aan te leveren 2 

weken voor ingebruikname



Dossiers

Alle projectstukken
• Contracten
• Tekeningen
• Attesten
• Revisiestukken
• Corrsepondentie
• Vergunningen
• Etc.
• Etc.

Alle overeengekomen 
stukken
• As Build tekeningen
• Garantiebewijzen
• Handleidingen
• Kleur- materiaal 

overzicht

In het contract met kopers 
het dossier benoemen. 

Advies: Niet de NPR 8092 
benoemen, deze is erg 
uitgebreid.

Opdrachtgeversdossier
(Consumentendossier)

Projectdossier aannemer Dossier Bevoegd Gezag
(door vergunninghouder)

Alle stukken om inzicht te 
geven of het gerealiseerde 
bouwwerk voldoet aan 
bouwtechnische 
voorschriften
• Gebruiksfunctie, 

verblijfsgebieden, 
verblijfsruimten.

• Ventilatieberekeningen
• Daglichtberekeningen
• Vluchtroutes
• Tekeningen
• Berekeningen
• Keuringen
• Etc.
• Etc.



Risicobeoordeling



Het instrument schrijft voor:

Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de 

kwaliteitsborger, voor zover van toepassing, zijn opdrachtgever en de 

andere bij de bouwwerkzaamheden betrokken partijen onverwijld 

informeert over bij de kwaliteitsborging geconstateerde afwijkingen 

van regels als bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit 

bouwwerken leefomgeving, en dat hij ook het bevoegd gezag 

informeert als de afwijkingen het afgeven van een verklaring als 

bedoeld in het tweede lid in de weg staan.

Informatie verstrekking kwaliteitsborger



In de verklaring staat onder meer:

Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger na de 

afronding van de bouwwerkzaamheden aan zijn opdrachtgever een verklaring afgeeft, 

waarin hij, voor zover van toepassing, verklaart dat: 

a. hij toestemming heeft van de instrumentaanbieder het instrument toe te passen; 

b. hij de kwaliteitsborging heeft uitgevoerd overeenkomstig de in het instrument gestelde 

eisen; 

c. er naar zijn oordeel een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het bouwwerk voldoet aan 

de voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6. 

Informatie verstrekking kwaliteitsborger



Samengevat

VAN INITIATIEFFASE TOT ONTWERP

UITVOERING

OPLEVERING

Risicoanalyse
Borgingsplan

Vastleggen uitvoering
Technische controles en audits

Keuringen en metingen
Kwaliteitsverklaringen
Eindrapportage
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Verklaring
Kwaliteitsborger

KB kan enkel de Verklaring afgeven indien de verkregen 
bewijslast middels het uitgevoerde Keuringsplan en 
Borgingsplan samen hem het gerechtvaardigd vertrouwen 
geven dat het bouwwerk aan de wettelijke voorschriften 
voldoet

Zonder Verklaring kan de gemeente handhavend optreden 
en ingebruikname van het bouwwerk belemmeren!

Samengevat



Samengevat

• Geen preventieve toetsing van bouwplan meer door gemeente
• Borger checkt ontwerp maar vooral kwaliteit van het 

bouwwerk!
• Dus borgt niet alleen het bouwplan maar vooral het bouwwerk
• Dit is van belang voor aannemers, adviseurs en 

onderaannemers
• Bouwer is zelf verantwoordelijk voor kwaliteit; 
• Borger is verantwoordelijk en aansprakelijk voor beoordeling

hiervan
• Verklaring Borger ziet op publiekrechtelijke aspecten
• Niet op eisen van goed en deugdelijk werk; dit is privaat.  



Bedankt voor de aandacht!


