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0. Inleiding en hoofdlijnen 
Het uitgangspunt van het Instrument kwaliteitsborging VKB is om te komen tot een integrale kwaliteitsborging 
die de As-built kwaliteit van het Bouwproject aantoonbaar maakt op het vereiste wettelijk kwaliteitsniveau 
voor de diverse stakeholders in het Bouwproject. 
 
Het Instrument is zodanig opgebouwd dat de Instrumentaanbieder systeemverantwoordelijk is voor de 
functionaliteit van het Instrument en de toelating tot het stelsel van kwaliteitsborging. De Instrumentaanbieder 
controleert vanuit zijn verantwoordelijkheid de eisen gesteld aan de organisatie van de Kwaliteitsborger(s). De 
Kwaliteitsborger(s) dient bij de uitvoering van de werkzaamheden te voldoen aan de eisen gesteld voor de 
borgingsmethodiek. Deze werkwijze heeft tot doel de projectkwaliteit van het Bouwproject en bijbehorende 
borgingsmethodiek van de Ondernemer te beoordelen. Bij een positieve beoordeling door de Kwaliteitsborger 
wordt conform de voorwaarden een Verklaring verstrekt voor de As-built situatie. 
 

 
Afbeelding 1: Systeem Instrument kwaliteitsborging VKB 

Toepassing 
Het toepassingsgebied van het Instrument omvat alle Bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning dient 
te worden verleend in de gevolgklassen 1, 2 en 3 met uitzondering van civiele kunstwerken en andere civiele 
constructies. Daarbij richt het Instrument zich op het privaat overeengekomen kwaliteitsniveau met als 
uitgangspunt het algemeen in Nederland geldende kwaliteitsniveau voor de bouw vastgelegd in normering en 
richtlijnen. Het wettelijk vereiste kwaliteitsniveau conform de bouwtechnische voorschriften van het vigerende 
Bouwbesluit 2012 gelden als minimum niveau voor de kwaliteitsborging bij toepassing van het Instrument. Dit 
kwaliteitsniveau wordt binnen het Instrument aantoonbaar gemaakt door middel van afgifte van de Verklaring. 
 
Indien door partijen overeengekomen, kan het Instrument ook worden toegepast op een hoger. 
Kwaliteitsniveau.  Voor het hogere kwaliteitsniveau wordt door de Kwaliteitsborger een aanvullend document 
door de Kwaliteitsborger gevalideerd. 
 
Op basis van de gefaseerde invoering van het stelsel van kwaliteitsborging is in het Instrument alleen de 
procesgang en verantwoordelijkheid voor Gevolgklasse 1 beschreven. Bij de verdere invoering van het stelsel 
zal ook voor de overige gevolgklassen een verdere invulling worden gegeven van het Instrument. 
 
 

Wet WKB 
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Doelstelling 
Het Instrument heeft tot doel om op projectbasis door middel van een Gebouwdossier het voor de 
opdrachtgever (bouwconsument) aantoonbaar en aannemelijk te maken dat het opgeleverde product (As-
built) voldoet aan de wettelijke en/of aanvullende kwaliteitseisen. De borgingsmethodiek is gebaseerd op het 
principe van Plan / Do / Check /Act waarbij zowel voor de borgingsprocessen als de productkwaliteit continu 
een verbetercyclus ontstaat. 

 
 
 
 
 
Gebouwdossier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentaanbieder 
De Instrumentaanbieder is verantwoordelijk voor: 

• De juiste procesbeschrijving van het Instrument zodat wordt voldaan aan de wettelijke eisen 
vastgelegd in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. 

• De juiste toepassing van het Instrument door de Kwaliteitsborger op basis van de in het Instrument 
beschreven eisen aan de Kwaliteitsborger. 

• De toelating van Kwaliteitsborger(s) die het Instrument mogen toepassen. 
• Verificatie van de juiste procesgang en legitimiteit van de Kwaliteitsborger om tot het verstrekken van 

een Verklaring over te kunnen gaan. 
• Het oprichten en in stand houden van een college van deskundigen dat wordt geïnformeerd over 

mutaties in het SWK register Kwaliteitsborgers, de toepassing van het Instrument in de projecten en 
aanpassing aan het Instrument. 

 
Kwaliteitsborger 
De Kwaliteitsborger binnen het Instrument kan een bedrijf of natuurlijke persoon zijn die volgens een vaste 
borgingssystematiek de door de Ondernemer toegepaste wijze van kwaliteitsborging en de aantoonbare 
vereiste wettelijke kwaliteit van een project controleert.  
 
Op basis van de vastgelegde aantoonbare technische kwaliteit van het project in de As-built situatie bepaalt de 
Kwaliteitsborger zelf of er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat aan het vereiste wettelijk 
kwaliteitsniveau bij Oplevering wordt voldaan.  
 
 
 
 
 

Afbeelding 2: Principe methodiek Instrument kwaliteitsborging VKB 
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De Kwaliteitsborger is daarbij verantwoordelijk voor de volgende onderdelen: 
• Het offreren van de toepassing van het Instrument op projectbasis bij de Ondernemer.  
• Het Toetsen van de toegepaste borgingsprocessen van de Ondernemer in een project. 
• Het monitoren van het wettelijk vereiste kwaliteitsniveau tijdens de realisatie, het controleren van de 

aantoonbaarheid in de As-built situatie en het melden van onherstelbare afwijkingen ten opzichte van 
het wettelijk niveau. 

• De afstemming van de eigen borgingsystematiek op de eisen en uitgangspunten van het Instrument. 
• Het in stand houden van de registratie in het register Kwaliteitsborgers van de Instrumentaanbieder. 
• Het up-to-date houden van het eigen kennisniveau en de procesgang op basis van de Wet 

Kwaliteitsborging voor het bouwen. Met als minimum de inhoud van de wet Kwaliteitsborging, de 
technische eisen uit het vigerende Bouwbesluit, de laatste versie van het Instrument en de recente 
stand van zaken met betrekking tot normering en richtlijnen in de bouw. 

• Het verstrekken van de Verklaring bij Oplevering van het project aan de Ondernemer op basis van het 
wettelijk vereiste kwaliteitsniveau.  

• Controle van het project waarbij aantoonbaar onafhankelijk van andere organisaties en zonder 
commerciële en/of financiële betrokkenheid (anders dan het eigen honorarium) gewerkt wordt.  

 
Ondernemer 
Het kenmerk van het Instrument is dat de Ondernemer een duidelijke eigen verantwoordelijkheid wordt 
toegekend binnen de projecten voor de kwaliteitsborging (Interne Kwaliteitsborging). Deze eigen 
verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in een gelaagdheid op projectniveau van de kwaliteitsborging. 
Centraal daarin staat de Ondernemer. Afhankelijk van de effectiviteit en robuustheid van de kwaliteitsborging 
van de Ondernemer vormt de Kwaliteitsborger binnen het Instrument daar een schil omheen om tot het juiste 
borgingsresultaat van het project As-built te komen. De dikte van de buitenschil is Risico bepaald en afhankelijk 
van de complexiteit van het project en de kwaliteitsborging van de Ondernemer zelf. 

 
Afbeelding 3: Principe Instrument kwaliteitsborging VKB 

De Ondernemer moet volgens het Instrument minimaal zijn eigen projectgebonden borgingssysteem hebben 
waarmee het wettelijk vereiste kwaliteitsniveau wordt aangetoond. De Kwaliteitsborger beoordeeld de 
procesgang en aantoonbaarheid van de borgingssystematiek van de Ondernemer en kan de Ondernemer 
wijzen op de tekortkomingen ten aanzien van het wettelijk vereiste kwaliteitsniveau en mogelijk het 
contractniveau. 
 
Op basis van de ervaringen uit het project en de definitieve aantoonbaarheid in het volledige Gebouwdossier 
van de Ondernemer zal de Kwaliteitsborger bepalen of er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat aan het 
wettelijk vereiste kwaliteitsniveau in de As-built situatie van het project is voldaan. Het borgingsregime van de 
Ondernemer wordt door de Kwaliteitsborger binnen het Instrument getoetst aan de volgende criteria: 

• De aanwezigheid en aantoonbare implementatie van het kwaliteitsborgingsysteem van de 
Ondernemer in een bedrijfsmatig Kwaliteit Management Systeem. 

• Een projectonafhankelijke kwaliteitsbeoordeling van de resultaten binnen de organisatie van de 
Ondernemer. 
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• Het binnen de organisatie van de Ondernemer hanteren van een risico gestuurd borgingssysteem.  
• Een aantoonbare evaluatie en verbetercyclus van het door de Ondernemer risico gestuurde 

borgingssysteem (gehanteerde kwaliteitsborgingssysteem).  
• Een beoordelingsregime van de Ondernemer op basis van voldoende kennis en ervaring voor de 

betreffende bouwtechnische onderdelen. 
• Een structurele en geïntegreerde registratie van project kwaliteitsdocumenten en keuringsresultaten. 
• Opbouw van een Gebouwdossier dat voldoet aan de wettelijke kaders en aansluit op de vereisten 

voor het Gebouwdossier. 
 

1. Algemeen 
 
Artikel 1 Definities 
In dit artikel worden enkele begrippen, die in het kader van een Instrument voor de kwaliteitsborging en 
binnen het stelsel van kwaliteitsborging worden gebruikt, gedefinieerd. Bij het definiëren van de begrippen is 
aansluiting gezocht bij de begrippen die eveneens worden gebruikt in de Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb), het Besluit kwaliteitsborging (Bkb) – die ten tijde van het schrijven nog een conceptversie is – 
en het bestuursakkoord die tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de 
Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) is gesloten. Alleen de begrippen die kenmerkend zijn voor het 
Instrument Verbeterde Kwaliteitsborging (VKB) zijn onderstaand nader toegelicht. Voor alle andere begrippen 
wordt verwezen naar de memorie van toelichting op de Wkb.  
 
Specifiek voor het Instrument wordt de term ‘Keuringsplan’ geïntroduceerd. Deze is gekoppeld aan de term 
‘Ondernemer’. Zoals al in het algemene deel van de toelichting beschreven heeft de Ondernemer – een zeer 
belangrijke rol bij de borging van de bouwkwaliteit. Het Instrument voorziet Ondernemers in hun behoefte om 
hen meer te ondersteunen bij het borgen van de eigen kwaliteit. Binnen het wettelijk kader is beschreven dat 
door de Kwaliteitsborger een Borgingsplan opgesteld moet worden. Als basis hiervoor geldt de 
Risicobeoordeling zoals bedoeld in artikel 1.36 van het Besluit kwaliteitsborging. Binnen het Instrument wordt 
hier extra aan toegevoegd het Keuringsplan dat door de Ondernemer is opgesteld. In het Keuringsplan 
beschrijft de Ondernemer op welke wijze hij de kwaliteit borgt, hoe hij dat doet en wanneer hij dat doet tijdens 
de uitvoering. De Kwaliteitsborger zal op basis van de eigen inspanningen van de Ondernemer een 
risicoafweging maken – met de Risicobeoordeling – en daarop het Borgingsplan afstemmen. Daarbij geldt het 
principe dat wanneer de Ondernemer zelf op een transparante en reproduceerbare wijze het vereiste 
kwaliteitsniveau borgt de Kwaliteitsborger minder audits hoeft uit te voeren waarbij een minimum aantal per 
project van vier audits geldt conform hetgeen in artikel 17.13 van het Instrument is omschreven. 
 
Artikel 2 Het toepassingsgebied van het Instrument 
Het toepassingsgebied van het Instrument omvat alle Bouwwerken waarvoor een melding dan wel 
omgevingsvergunning aangevraagd moet worden voor de bouwactiviteiten die vallen in gevolgklasse 1 (en op 
termijn ook 2 en 3) met uitzondering van civiele kunstwerken en andere civiele constructies. In aanloop naar de 
landelijke invoering van de overige gevolgklassen zal het Instrument hierop aangevuld worden. Op grond van 
artikel 7ac van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het Instrument gericht op de integrale beoordeling 
van het bouwen van een Bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften op projectmatige basis. “Integrale 
beoordeling wil zeggen dat de uitspraak die over de uitvoering van bouwwerkzaamheden wordt gedaan ziet op 
het gehele Bouwwerk. Alle onderdelen van het Bouwwerk vallen hieronder, dus inclusief installaties maar ook 
eventuele onderdelen die op zichzelf vergunningsvrij zijn. Het Instrument en daarmee de beoordeling kan geen 
betrekking hebben op een deel van de bouwwerkzaamheden voor zover deze werkzaamheden niet 
nadrukkelijk fysiek te scheiden zijn”.1  
 
 
 
 
 
                                                                 
1 Kamerstukken II 2015/16, 34 453, 3. Memorie van toelichting (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). 
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Artikel 3 Doel van kwaliteitsborgingsinstrument 
In dit artikel is het doel van het Instrument beschreven. De doelstelling van het Instrument is om met de 
Ondernemers en de Kwaliteitsborgers minimaal te komen tot een proces van borging en registratie van de 
(wettelijk) vereiste bouwkwaliteit voor bouwwerken in Nederland, die aansluit op de wettelijke eisen en het 
Instrument.  
 
Om dit doel te bereiken is in het Instrument een werkwijze beschreven die gebaseerd is op het principe van 
Plan / Do / Check /Act, waarbij zowel voor de werkprocessen als de productkwaliteit continu een 
verbetercyclus ontstaat. Uitgangspunt daarbij is dat de Ondernemer op basis van het eigen kwaliteitssysteem 
een Gebouwdossier kan samenstellen waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat het geleverde product (As-built) 
bij Oplevering voldoet aan het (wettelijk) vereiste kwaliteitsniveau van het Bouwproject. 
 
Het doel van het Instrument is het bieden van een integrale beoordelingsmethodiek, waarmee in 
samenwerking met de Ondernemer op transparante en reproduceerbare wijze, vastgesteld kan worden of er 
een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het bouwen van een Bouwwerk minimaal voldoet aan de 
bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit 2012.  
 
Artikel 4 De wijziging van het Instrument gedurende de looptijd van de toestemming dat het Instrument 
gebruikt mag worden 
 
4.1 Wijziging Instrument 
In dit artikel is de procedure beschreven op welke wijze het Instrument actueel wordt gehouden en blijft 
voldoen aan wet- en regelgeving en de eisen gesteld door de toelatingsorganisatie. Een van de doelen van het 
stelsel van kwaliteitsborging is dat de bouwkwaliteit zal toenemen. Door middel van audits door de 
toelatingsorganisatie en de Instrumentaanbieder  op de toepassing van het Instrument moet er een 
gerechtvaardigd vertrouwen ontstaan dat de kwaliteitsborging functioneert en het Bouwwerk ten minste 
voldoet aan de bouwtechnische eisen van het Bouwbesluit 2012. Daarmee wordt geborgd dat de Verklaring 
door de Kwaliteitsborger afgegeven kan worden.  
Mocht op basis van de audits uitgevoerd door de toelatingsorganisatie en/ of Instrumentaanbieder blijken dat 
door het functioneren en/of de beschreven werkwijze van het Instrument geen Verklaring , dan wel ten 
onrechte een Verklaring wordt afgegeven, zal het Instrument hierop aangepast moeten worden. 
Op basis van de bevindingen wordt naar gelang de impact, de ernst, omvang en intensiteit van de 
geconstateerde afwijking, op de afgifte van de Verklaring  Beheersmaatregelen getroffen. Daaropvolgend 
wordt de procesbeschrijving in het Instrument worden aangepast. Tevens zal actie worden ondernomen naar 
de Kwaliteitsborger(s).  
 
Binnen het Instrument wordt daarbij uitgegaan van de volgende onderverdeling in afwijkingen: 

• Niet-kritieke afwijking: een bevinding die leidt tot verbetering van het functioneren van het 
borgingssysteem maar geen directe gevolgen heeft voor de werkwijze en resultaatverplichting van de 
Kwaliteitsborger en/of Ondernemer en/of het verstrekken van de Verklaring bij Oplevering van een 
Bouwproject. 

• Kritieke afwijking : een afwijking van de werkwijze neergelegd in het Instrument die directe gevolgen 
kan hebben voor het functioneren van het borgingssysteem in het project en/of de 
resultaatverplichting van de Kwaliteitsborger/ Ondernemer voor het Bouwproject en daarmee de 
afgifte van de Verklaring bij Oplevering in gevaar kan komen. 

• Ernstige kritieke afwijking: afwijking die directe gevolgen heeft voor het functioneren van het 
borgingssysteem en/of de resultaatverplichting van de Kwaliteitsborger/ Ondernemer in Bouw 
projecten inclusief de afgifte van de Verklaring. 

 
Niet-kritieke afwijkingen en verbetervoorstellen worden verzameld en middels een bepaalde frequentie, naar 
gelang het aantal geconstateerde verbeterpunten, met een minimum van een jaar, doorgevoerd in het 
Instrument. Ook hierbij geldt dat zowel de Kwaliteitsborgers en de Ondernemers (door de Kwaliteitsborger) in 
kennis worden gesteld van de doorgevoerde maatregelen/aanpassingen. Bij een eerst volgende Producttoets 
of Bureautoets wordt met name gelet op welke wijze de Kwaliteitsborger de doorgevoerde aanpassingen van 
het Instrument duurzaam implementeert.  
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Bij  Kritieke afwijkingen worden door de Instrumentaanbieder direct maatregelen getroffen. De 
Kwaliteitsborger wordt binnen twee weken na rapportage door de toelatingsorganisatie van de afwijking op de 
hoogte gebracht en middels instructie geïnformeerd over directe invoering van de noodzakelijke wijzigingen en 
betreffende Beheersmaatregelen. De Kwaliteitsborger zal de instrumentaanbieder binnen 3 maanden na 
ontvangst van de wijziging(en) het eigen borgingsproces aanpassen en de Instrumentaanbieder informeren 
over de doorgevoerde wijziging in het instrument. Bij het uitvoeren van nieuwe Bouwprojecten zal de 
Kwaliteitsborger de doorgevoerde wijzigingen onmiddellijk toepassen. Bij de reeds in uitvoering zijnde 
Bouwprojecten wordt op basis van  het voor het Bouwproject opgestelde Borgingsplan door de 
Kwaliteitsborger per Bouwproject bekeken of Beheersmaatregelen noodzakelijk zijn om afgifte van de 
Verklaring te borgen. De Ondernemer zal worden geïnformeerd over de eventuele gevolgen van de wijzigingen 
in het Instrument voor het borgingsproces.  
 
Bij een Ernstige kritieke afwijking worden door de Instrumentaanbieder direct maatregelen getroffen. De 
Instrumentaanbieder zal onmiddellijk Beheersmaatregelen nemen om de geconstateerde afwijkingen in het 
functioneren van het borgingsysteem te corrigeren en afgifte van de Verklaring op basis van het Instrument 
zeker te stellen. De Kwaliteitsborger wordt direct na ontvangst van de afwijking(en) op de hoogte gesteld van 
de afwijkingen en de doorgevoerde Beheersmaatregelen door de Instrumentaanbieder. De Kwaliteitsborger 
dient binnen 1 maand na ontvangst van de wijziging het eigen borgingsproces te hebben aangepast. 
Nieuwe projecten dienen door de Kwaliteitsborger per direct te worden uitgevoerd op basis van het gewijzigde 
Instrument. Voor de reeds in uitvoering zijnde Bouwprojecten wordt op basis van het voor het Bouwproject 
opgestelde Borgingsplan door de Kwaliteitsborger per Bouwproject Beheersmaatregelen genomen om afgifte 
van de Verklaring zeker te stellen. De Ondernemer en de Instrumentaanbieder worden door de 
Kwaliteitsborger geïnformeerd over de eventuele gevolgen van de wijzigingen van het Borgingsplan per 
Bouwproject.  
 
De Instrumentaanbieder kan op basis van de doorgevoerde wijzigingen en de terugkoppeling van de 
Beheersmaatregelen door de Kwaliteitsborger het eigen auditregiem voor de toepassing van het Instrument 
per Kwaliteitsborger heroverwegen. Indien er op basis van de door de Kwaliteitsborger verstrekte informatie 
bij de Instrumentaanbieder twijfel bestaat of de geconstateerde afwijkingen in de praktijk voldoende zijn 
beheerst, dan kan het auditregiem door de Instrumentaanbieder aangescherpt. 
 
4.2 Audit regiem Instrumentaanbieder 
De instrumentaanbieder is verantwoordelijk voor de erkenning en registratie van het instrument. Om de 
erkenning en registratie van het Instrument te verkrijgen en in stand te houden worden door de 
instrumentaanbieder bij de verschillende Kwaliteitsborgers met een licentie audits uitgevoerd ten aanzien van 
de functionaliteit en effectiviteit van het Instrument, de toepassing van de eisen gesteld in het instrument en 
de  procesbeheersing door de Kwaliteitsborger in de diverse projecten. 
De instrumentaanbieder informeert de kwaliteitsborger over de bevindingen van de audits en geconstateerde 
afwijkingen. De kwaliteitsborger dient conform artikel 12 en 13 maatregelen nemen om de afwijkingen te 
corrigeren. 
Voor de uitvoering van deze systeemaudits bij de Kwaliteitsborgers zal door de instrumentaanbieder een 
auditteam worden opgesteld onder leiding van een leadauditor en experts per onderwerp. 
De Leadauditor dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen: 

• Ten minste 5 jaar ervaring op het gebied van procesbeoordeling en kwaliteitsbewaking in de bouw. 
• Ten minste 5 jaar vaardigheid in de uitvoering van procesaudits. 
• Kennis van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. 
• Kennis van de bouwregelgeving. 
• Communicatieve vaardigheden. 

 
4.3 College van Deskundige 
Om het algemeen functioneren en onafhankelijkheid van het Instrument te borgen met betrekking tot het 
toepassen van de Wet, de eisen van de toelatingsorganisatie en de huidige bouwpraktijk wordt een college van 
deskundigen aangesteld. Het college, dat periodiek bij elkaar komt, heeft tot doel om op onafhankelijke wijze 
de werking van en de wijzigingen aan het Instrument te toetsen. De bevindingen worden als een advies door 
het college aan de directie van de Instrumentaanbieder verstrekt. 
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2. Eisen gesteld aan de Kwaliteitsborger 
 
In hoofdstuk 2 zijn de eisen die gesteld worden aan een Kwaliteitsborger beschreven. Binnen het Instrument is 
het mogelijk dat een Kwaliteitsborger externe deskundigen (derden) inzet/inhuurt bij de uitvoering van taken 
van de kwaliteitsborging. De projectcoördinatie en integrale eindbeoordeling van het Bouwwerk ten behoeve 
van de afgifte van de Verklaring dienen door de Kwaliteitsborger met eigen personeel te worden uitgevoerd. 
De Kwaliteitsborger is te allen tijde verantwoordelijk voor kwaliteits- en onafhankelijkheidseisen van de 
externe deskundigen (derden). Dezelfde eisen die middels dit Instrument aan de ‘eigen’ medewerkers van de 
Kwaliteitsborger worden gesteld gelden ook voor derden die ingezet/ingehuurd worden. Door de 
Kwaliteitsborger dienen deze eisen te worden geverifieerd en van de verificatie dient een verslag in het 
Projectdossier te worden opgenomen. Zodoende is de Instrumentaanbieder in staat om te controleren of 
derden die ingezet worden ook voldoen aan de voorschriften van het Instrument. Daarbij geldt ook dat de 
inzet/inhuur van derden geborgd moet zijn in het interne borgingssysteem van de Kwaliteitsborger. 
 
Artikel 5 Onafhankelijkheid van de Kwaliteitsborger 
In artikel 5.1 is beschreven dat de Kwaliteitsborger op onafhankelijke wijze zijn werk uitvoert. Hierbij wordt 
uitgegaan van de onafhankelijkheid zoals deze beschreven is in artikel 1.38 van het Besluit kwaliteitsborging. 
Vervolgens wordt in het Instrument uitgegaan van een proactieve (grond)houding van de Kwaliteitsborger om 
zijn onafhankelijkheid te waarborgen. Daarbij wordt uitgegaan dat de Kwaliteitsborger in de periode van 
opdrachtverlening tot aan afronding werkzaamheden op geen enkele wijze betrokken is bij het Bouwwerk 
(anders dan alleen de kwaliteitsborging). Dit betekent dat de kwaliteitsborging niet mag worden uitgevoerd 
door een partij die betrokken is bij onder andere ontwerp, advisering, productie, levering, installatie, bouw of 
inkoop van (onderdelen van) het Bouwproject waarop de kwaliteitsborging betrekking heeft. Een architect, 
adviseur, bouwer of een projectontwikkelaar kan geen Kwaliteitsborger zijn in een project waar hij zelf direct of 
indirect ook bij het bouwproces is betrokken.  
 
Gedurende de looptijd van de Overeenkomst  voor een bouwproject identificeert en beoordeelt de 
Kwaliteitsborger voortdurend omstandigheden die een bedreiging voor de onafhankelijke uitvoering van de 
Overeenkomst (kunnen) vormen. Aanleiding voor deze identificatie en beoordeling wordt in ieder geval 
gevormd door een wijziging in de Overeenkomst  van kwaliteitsborging en/of een wijziging in de bij het 
Bouwproject betrokken personen. Bij iedere wijziging in de opdracht en/of betrokken partijen dient de 
Kwaliteitsborger de onafhankelijkheid opnieuw te beoordelen. 
 
Vervolgens is in artikel 5.2 de procedure beschreven op welke wijze de Kwaliteitsborger de onafhankelijkheid 
borgt en dient aan te tonen. Door de Kwaliteitsborger wordt een verslag – dat onderdeel uitmaakt van het 
Projectdossier – bijgehouden met bevindingen en eventuele genomen Beheersmaatregelen om de 
onafhankelijkheid van zijn werkzaamheden te kunnen blijven garanderen. Verslag hoeft in eerste instantie 
alleen gedaan te worden aan zijn opdrachtgever. In een situatie waarbij de onafhankelijk niet meer 
gegarandeerd kan worden moet samen met zijn opdrachtgever bekeken worden op welke wijze de 
omstandigheid weggenomen kan worden, zodat nog wel op een onafhankelijke wijze de kwaliteitsborging 
uitgevoerd kan worden. In het uiterste geval zal de opdracht teruggegeven moeten worden. Hiervan wordt 
verslag gedaan in het Projectdossier en melding gemaakt bij de Instrumentaanbieder. Bij een audit door de 
Instrumentaanbieder zal dit punt aan de orde komen en zal vooral beoordeeld worden of op een juiste wijze – 
zoals beschreven in het Instrument – is gehandeld. De onafhankelijkheid van de Kwaliteitsborger is een vast 
item waar aandacht aan wordt besteed tijdens de Producttoets en Bureautoets die worden uitgevoerd door de 
Instrumentaanbieder. 
 
Komt de onafhankelijkheid van de Kwaliteitsborger in gevaar dan dient hij te allen tijde Beheersmaatregelen te 
treffen. Wanneer onvoldoende Beheersmaatregelen worden getroffen, dan wel bij de Instrumentaanbieder 
bereikt het bericht dat de onafhankelijkheid (dreigt) in gevaar is, dan zal de Instrumentaanbieder de 
Kwaliteitsborger hierop direct aanspreken. Wanneer vervolgens blijkt dat er alsnog onvoldoende 
Beheersmaatregelen door de Kwaliteitsborger zijn getroffen, dan zal de Instrumentaanbieder naar gelang de 
ernst van de situatie overgaan tot (met onmiddellijk ingang) het opleggen van een sanctie, zoals beschreven in 
artikel 13 van het Instrument. 
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De Instrumentaanbieder zal onmiddellijk de toelatingsorganisatie op de hoogte brengen van de oplegde 
sanctie, zodat deze openbaar gemaakt kan worden in het landelijk register voor kwaliteitsborging. Het is aan de 
Kwaliteitsborger om de Ondernemer en het bevoegd gezag op de hoogte te stellen dat hem een sanctie is 
opgelegd en wat hiervan de consequenties zijn. De wet staat het toe dat binnen een bepaalde termijn, naar 
gelang de ernst van de situatie, de werkzaamheden van de Kwaliteitsborger voortgezet kunnen worden.  
 
Hoewel onafhankelijkheid alleen wettelijk is geregeld wordt binnen het Instrument grote waarde gehecht aan 
de integriteit van de Kwaliteitsborger. Integriteit zegt letterlijk iets over het persoonlijk handelen van een 
persoon (en/of organisatie). Binnen de systematiek van het Instrument is een groot samenspel tussen 
Kwaliteitsborger en Ondernemer aanwezig. Om niet alleen de onafhankelijkheid te waarborgen, maar ook de 
integriteit, is binnen het Instrument verplicht gesteld dat een Kwaliteitsborger als organisatie een 
integriteitsprotocol heeft.  
 
Artikel 6 Opleiding, kennis en ervaring van de Kwaliteitsborger 
In artikel 6.1 en 6.2 is het kennis- en ervaringsniveau van de Kwaliteitsborger beschreven. Uitgangspunt daarbij 
is de Kwaliteitscriteria 2.1 die ook als uitgangspunt gelden voor artikel 1.39 van het Besluit kwaliteitsborging. 
Ook al zijn per 1 juli 2019 de Kwaliteitscriteria 2.2 van kracht geworden, waarbij het aantal jaren van ervaring 
naar beneden bijgesteld is, hanteert het Instrument een hoger kennis en ervaringsniveau zoals opgenomen in 
de Kwaliteitscriteria 2.1. Het hogere ervarings- en kennisniveau voor toepassing van het Instrument komt voort 
uit de volgende afwegingen: 

• Het wettelijk kader wordt mede bepaald door de private bouwtechnische eisen van de diverse 
onderdelen. Integrale kennis en ervaring van de bouwkwaliteit is dus noodzakelijk. 

• De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is ook van invloed op de privaatrechtelijke positie van de 
Ondernemer met zijn opdrachtgever (aanpassing aansprakelijkheid Burgerlijk Wetboek). Binnen deze 
wettelijke kaders is het voor de toepassing van het Instrument dus ook van belang dat de 
Kwaliteitsborger kennis en ervaring bezit op het gebied van het algemeen in Nederland geldende 
kwaliteitsniveau dat bepaald wordt door bouwkundige jurisprudentie, normering en richtlijnen. 

 
Het kennis- en ervaringsniveau beperkt zich niet alleen tot het wettelijk kader; bouwtechnische voorschriften 
van het Bouwbesluit 2012. In artikel 6.1 is daar aan toegevoegd ‘het algemeen geldende kwaliteitsniveau voor 
de bouw in Nederland’. Dit niveau is tot stand gekomen door middel van arbitrage en hetgeen vandaag de dag 
in (praktijk)richtlijnen en normen is beschreven.  
 
Wanneer er gesproken wordt over Kwaliteitsborger, wordt daarmee bedoeld zowel de organisatie als de 
medewerkers van de Kwaliteitsborger. Zij moeten over de noodzakelijke kennis bezitten om op projectbasis het 
borgingsproces van de Ondernemer en resultaten met betrekking tot de kwaliteit in de As-Built situatie van het 
project te kunnen Toetsen aan het vereiste wettelijk kader. Ofwel iedere medewerker die met het Instrument 
mag werken beschikt over de in het Instrument beschreven kennis en ervaring om zijn onderdeel binnen de 
kwaliteitsborging van een Bouwproject te kunnen uitvoeren. Daarnaast dient de Kwaliteitsborger in zijn eigen 
organisatie beschreven te hebben op welke wijze hij het kennis- en ervaringsniveau van zijn medewerkers op 
peil houdt – bijvoorbeeld doormiddel van een opleidingsplan – zodat zij het Instrument kunnen en mogen 
blijven toepassen. Dit onderdeel is een vast item tijdens de Producttoets en Bureautoets waarop gecontroleerd 
wordt door de Instrumentaanbieder. 
 
De Kwaliteitsborger beschikt over kennis van zowel de beoordeling van de processen en werkmethodieken 
(audits) als de inhoudelijke technische kennis voor de (Risico)beoordeling van de geleverde technische 
prestatie van de Ondernemer. 
De volgende kennisgebieden zijn daarvoor maatgevend: 

• Het herkennen en analyseren van de processen en werkmethodiek op bedrijfs- en projectniveau. 
• Het opstellen van auditverslagen op basis van de eisen aan de Kwaliteitsborger zoals beschreven in het 

Instrument. 
• Het opstellen van een Risicobeoordeling op het terrein van de voorschriften, bedoeld in de 

hoofdstukken 2 tot en met 6 Bouwbesluit 2012 en het algemeen geldende kwaliteitsniveau voor de 
bouw in Nederland. 

• Coördinatie ten aanzien kwaliteitsborging en de controle daarop. 



 
 
 
 

 Versie 18-12-2019  Pagina 11 
 

• Toezicht op de bouw. 
• Integrale technisch vaardigheid voor de beoordeling van de constructieve veiligheid, brandveiligheid, 

bouwfysica en duurzaamheidsaspecten. 
 
De Coördinator dient minimaal over algemene ervaring en kennis te beschikken op de hierboven genoemde 
terreinen. Vanuit de coördinerende taak is de projectcoördinator het voorliggende jaar op minimaal 3 
projecten zelfstandig werkzaam geweest als Coördinator.  
 
De Coördinator dient naast de hierboven genoemde kennisgebieden ervaring te hebben in het samenwerken 
met derden voor de beoordeling van het kwaliteitsniveau. Vervolgens dient hij vaardigheid te hebben in het 
lezen van beoordelingsrapporten en het kunnen interpreteren van de resultaten uit de rapportages om 
vervolgens tot een gedegen afweging te komen dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat voldaan wordt 
aan de bouwtechnische eisen. 
 
Artikel 7 Validatie van (elektronische) hulpmiddelen 
In alledaagse toepassingen zijn elektronische hulpmiddelen niet meer weg te denken. Binnen de toepassing van 
het Instrument mogen deze elektronische hulpmiddelen toegepast worden. Voorafgaand aan de toepassing 
daarvan dient gevalideerd dan wel aangetoond te worden dat de toepassing van de elektronische 
hulpmiddelen ook leiden tot betrouwbare en reproduceerbare resultaten. Het valideren van een elektronisch 
hulpmiddel is het controleren van een waarde of een methode op geldigheid of juistheid. Aan de hand van een 
aantal vooraf opgestelde eisen wordt een verificatie of kwalificatie van het elektronische hulpmiddel 
uitgevoerd. 
 
Artikel 8 Administratieve organisatie van de Kwaliteitsborger  
In dit artikel is beschreven dat de Kwaliteitsborger inzichtelijk maakt op welke wijze hij zijn administratieve 
organisatie heeft ingeregeld. Daarmee kan door de Instrumentaanbieder worden beoordeeld of de 
Kwaliteitsborger voldoende waarborgen biedt dat aan de voorschriften van het Instrument als aan de Wet 
wordt voldaan. Zowel artikel 8.1 en 8.2 zijn gebaseerd op artikel 1.40 van het Besluit kwaliteitsborging. 
 
Het is met name belangrijk dat inzichtelijk is wie eindverantwoordelijk is binnen de gehele organisatie voor alle 
Bouwprojecten met toepassing van het Instrument, zodat voor de Instrumentaanbieder duidelijk is wie het 
aanspreekpunt is. Daarnaast moet inzichtelijk zijn welke personen het Instrument mogen toepassen, zodat met 
name op de onderdelen onafhankelijkheid, kennis en ervaring de Instrumentaanbieder toezicht kan houden. 
Vervolgens is het van belang dat de informatie actueel wordt gehouden en dat er een Administratie wordt 
bijgehouden van de uitgevoerde kwaliteitsborging. Het op orde hebben van de administratieve organisatie van 
de Kwaliteitsborger is nodig in het kader van de wettelijke verplichting van de Instrumentaanbieder om erop 
toe te zien dat de kwaliteitsborging volgens de gestelde eisen wordt uitgevoerd. De Instrumentaanbieder moet 
hierover op zijn beurt informatie verstrekken aan de toelatingsorganisatie in het kader van het toezicht op de 
naleving van de regels met betrekking tot de goede werking van het betreffende Instrument voor 
kwaliteitsborging.  
 
Uitgangspunt van het Instrument is dat de Kwaliteitsborger beschikt over een intern borgingssysteem. Dit 
borgingssysteem is ten minste gericht op het bewaken van het minimale wettelijke kwaliteitsniveau. Daarbij is 
het doel het naleven van de wettelijke eisen en voorschriften in een cyclus van plan-do-check-act. Het interne 
borgingssysteem moet aansluiten op de systematiek van het Instrument. Het interne borgingssysteem moet 
garantie bieden voor de beheersing van Risico’s. Daarbij moet het systeem de Instrumentaanbieder het 
vertrouwen geven dat de naleving van regels in goede handen is bij de Kwaliteitsborger. In een jaarverslag aan 
de Instrumentaanbieder dient de Kwaliteitsborger middels een zelfevaluatie te rapporteren over het 
functioneren van het interne borgingsysteem en de toepassing van het Instrument.  
 
Een Administratie die op orde is moet de Kwaliteitsborger zekerheid geven bij de uitvoering van zijn 
werkzaamheden en moet tot vertrouwen leiden bij de Instrumentaanbieder dat de toepassing van het 
Instrument in goede handen is. Een belangrijk onderdeel binnen ieder Bouwproject voor kwaliteitsborging is 
het Projectdossier. Een van de wettelijke eisen is dat op een transparante en reproduceerbare wijze de 
kwaliteitsborging wordt uitgevoerd. Om dit te bereiken is in artikel 8 een lijst met onderwerpen, die ten minste 
aanwezig moeten zijn in het Projectdossier, als vereiste opgenomen. 
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Het Projectdossier bevat in ieder geval:  

- De Overeenkomst tussen Kwaliteitsborger en Ondernemer; 
- Een omschrijving van de wijze, waarop de Kwaliteitsborger zijn onafhankelijkheid en die van de 

door hem in te zetten personen en/of gemachtigde partijen borgt; 
- Naam en adres van de door de Kwaliteitsborger gemachtigde partijen met bijbehorende 

projectmachtiging; 
- Het Keuringsplan van de Ondernemer; 
- De lijst van door de Ondernemer geleverde documenten; 
- De door of namens de Ondernemer geleverde documenten; 
- De correspondentie met de Ondernemer en belanghebbende derden; 
- De omgevingsvergunning (indien beschikbaar); 
- De projectplanning; 
- De Risicobeoordeling als bedoeld in artikel 17.1; 
- Het Borgingsplan als bedoeld in artikel 18 en 19; 
- De Toetsrapportage(s) van de Kwaliteitsborger, als genoemd in artikel 19.5 en voortvloeiend uit het 

Borgingsplan; 
- De melding Start bouw;  
- De conceptverklaring bij Oplevering van de eerste woning van het project; 
- De Verklaring voor het project (zodra beschikbaar); 
- De namen van de medewerker(s) die de coördinatie en de Toetsen uitvoeren respectievelijk 

hebben uitgevoerd. 
 
Ten aanzien van het Bouwproject dienen voorts de volgende gegevens te zijn opgenomen: 
- Correspondentieadres in Nederland van de vergunninghouder; 
- Naam en adres van een eventuele gemachtigde, inclusief een door de opdrachtgever voor het te 

realiseren Bouwproject ondertekende machtiging; 
- Naam en adres van de opsteller(s) van het ontwerp; 
- Lokale en kadastrale aanduiding van de plaats van het Bouwproject. 
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3. Toestemming van de Instrumentaanbieder voor het gebruik van het Instrument 
kwaliteitsborging 

 
Artikel 9 Toestemming in het algemeen 
In hoofdstuk 3 van het Instrument is beschreven op welke wijze een Aanvrager (potentiële Kwaliteitsborger) 
toestemming kan verkrijgen om met het Instrument te mogen werken. De hoofdlijn van de procedure om te 
mogen en blijven werken met het Instrument is weergegeven in afbeelding 4. De toestemming wordt in de 
vorm van een licentie voor een periode van 3 jaar verleend. Ten tijde van het verlopen van deze periode dient 
de Kwaliteitsborger als het ware weer een nieuw verzoek in om het Instrument te mogen gebruiken. 
Vervolgens is in hoofdstuk 3 beschreven in welke gevallen een Aanvrager geen toestemming krijgt voor het 
mogen gebruiken van het Instrument. Wanneer een Aanvrager bij de aanvraag in faillissement of surséance van 
betaling verkeert is de Instrumentaanbieder, bij artikel 1.37 van het Besluit kwaliteitsborging, verplicht geen 
toestemming te verlenen.  
 

 
Afbeelding 4: Procedure verkrijgen/verlenen Instrument  

Vervolgens is in hoofdstuk 3 beschreven in welke situaties de Instrumentaanbieder een Kwaliteitsborger, met 
een verleende toestemming, kan waarschuwen en schorsen of in het uiterste geval de toestemming, voor het 
mogen gebruiken van het Instrument, kan intrekken. In geval van surséance van betaling of faillissement van de 
Kwaliteitsborger is de Instrumentaanbieder wettelijk verplicht de toestemming op te schorten om het 
Instrument te mogen gebruiken, respectievelijk de toestemming in te trekken om een Instrument te mogen 
gebruiken. Sowieso geldt dat een verkregen toestemming nooit mag worden overgedragen aan iemand anders. 
Wanneer een Kwaliteitsborger fuseert met of wordt overgenomen door een andere organisatie dan geldt in 
principe dat de Kwaliteitsborger opnieuw een aanvraag voor toestemming om het Instrument te mogen 
gebruiken moet doen. 
 
De Instrumentaanbieder meldt de toelatingsorganisatie voor de registratie in het register wie zijn Instrument 
mag toepassen, of een Kwaliteitsborger is gewaarschuwd, geschorst, of dat de toestemming het Instrument te 
gebruiken is ingetrokken. Bij de registratie van een schorsing wordt ook de duur van de schorsing vermeld.  
 
  

bij de 
Kwaliteitsborger 

     Kwaliteitsborger 
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Artikel 10 Procedure voor verlenen van een licentie tot het mogen gebruiken van het Instrument 
Na ontvangst van de aanvraag start de Instrumentaanbieder met het onderzoek voor het verkrijgen en het in 
stand houden van de toestemming om te mogen werken met het Instrument. Het mogen en blijven toepassen 
van het Instrument bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Een onderzoek ter acceptatie (zoals beschreven in artikel 10), 
• Een driejaarlijks herhalingsonderzoek ter acceptatie voor het mogen toepassen van het Instrument 

(zoals beschreven in artikel 11), 
• Een Procestoets (bestaande uit verschillende product- en Bureautoetsen) van de Kwaliteitsborger 

(zoals beschreven in artikel 12). 
 
De onderzoeken hebben tot doel de Instrumentaanbieder zekerheid te geven dat de Kwaliteitsborger in staat is 
om de werkzaamheden in het kader van kwaliteitsborging uit te voeren volgens de beschrijving (en vereisten) 
van het Instrument. Vervolgens moet de Instrumentaanbieder aan de toelatingsorganisatie verklaren dat de 
toegelaten Kwaliteitsborger voldoet aan alle wettelijke eisen en daarmee opgenomen kan worden in het 
landelijke register. Voor alle door de Instrumentaanbieder uit te voeren onderzoeken, om het Instrument te 
mogen blijven toepassen, dient de Kwaliteitsborger alle medewerking te verlenen. 
 
Om over te gaan tot het onderzoek ter acceptatie moet bij de aanvraag al de nodige gegevens worden 
aangeleverd waaruit moet blijken dat de Aanvrager (potentiële Kwaliteitsborger) over de vereiste kennis 
beschikt en ervaring en competenties bezit voor kwaliteitsborging. Daarbij moet op voorhand door de 
Aanvrager ook al informatie aangeleverd worden waaruit blijkt hoe de werkwijze/ methodiek van het 
Instrument geïmplementeerd en toegepast gaat worden in de eigen organisatie. Ook hierbij geldt dat de 
informatie die aangeleverd wordt bij de aanvraag de Instrumentaanbieder de zekerheid moet geven dat een 
partij in staat is om te werken volgens de werkwijze/ methodiek van het Instrument. 
 
Onderzoek ter acceptatie: 
Elk van deze onderzoeken bestaan uit een of meer onderstaand beschreven onderdelen/ stappen. Het 
onderzoek ter acceptatie omvat een beoordeling van de documentatie en de implementatie van het 
kwaliteitssysteem van de Aanvrager (potentiële Kwaliteitsborger) en een beoordeling van door de Aanvrager 
uitgevoerde projecten. Het onderzoek bestaat uit de volgende stappen: 
 
Stap 1 Bureautoets op algemene zaken 

De Bureautoets wordt uitgevoerd ten kantore van de Aanvrager (potentiële Kwaliteitsborger). Binnen 
stap 1 beoordeelt de Instrumentaanbieder of de Aanvrager de eisen (onder andere kennis, ervaring, 
onafhankelijkheid, proces, Administratie, etc.) en de eigen gedocumenteerde informatie (bijvoorbeeld 
een handboek) op de juiste wijze toepast. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een 
combinatie van bureauonderzoek en interviews. Met het bureauonderzoek wordt beoordeeld en 
inzicht verkregen op welke wijze het Instrument in de organisatie is geïmplementeerd. Ondersteunend 
daaraan worden interviews met de eindverantwoordelijke voor kwaliteitsborging en diverse 
medewerkers gehouden. De interviews moeten in principe bevestigen dat wat op papier beschreven 
staat ook zo daadwerkelijk in de organisatie is geïmplementeerd en wordt uitgevoerd.  

    
Stap 2 Producttoets werk in uitvoering 

Het is zaak dat de Aanvrager beschikt over recente ervaringen met kwaliteitsborging. In stap 2 ligt de 
focus op het beoordelen van de deskundigheid. Dit wordt gedaan aan de hand twee projecten 
(Bouwproject). Bij het eerste project is de totale cyclus van kwaliteitsborging al doorlopen. Dit 
Bouwproject is met name bedoeld voor de beoordeling van zowel de deskundigheid als Administratie 
van de Aanvrager (potentiële Kwaliteitsborger). Het project mag niet langer afgerond zijn dan 6 
maanden voorafgaand aan de datum van de indiening van de aanvraag. De te beoordelen 
Bouwprojecten dienen naar de aard en omvang representatief te zijn voor de aangevraagde 
gevolgklasse (of specifieke Bouwwerken). Beide Bouwprojecten worden ter goedkeuring aan de 
Instrumentaanbieder voorgelegd.  
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De Producttoets wordt uitgevoerd door een leadauditor in naam van de Instrumentaanbieder en 
wordt aangevuld met auditors met specifieke kennis (experts) zoals benoemd in artikel 6.1.1. De 
samenstelling van het auditteam is de verantwoordelijkheid van de Instrumentaanbieder. De leden 
van het auditteam moeten beschikken over kennis en ervaring op het gebied van: 

• Het herkennen en analyseren van de processen en werkmethodiek op bedrijfs- en 
projectniveau op basis van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de eisen van het 
Instrument. 

• Het opstellen van auditverslagen op basis van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en 
de eisen aan de kwaliteitsborging zoals beschreven in het Instrument. 

 
Alle leden van het auditteam hebben een onafhankelijke positie ten opzichte van de Aanvrager 
(potentiële Kwaliteitsborger) en het te beoordelen bouwplan. Allereerst zal het auditteam een 
Bureautoets uitvoeren van het Projectdossier. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de 
deskundigheid van de Kwaliteitsborger, maar wordt ook de administratie van kwaliteitsborging 
beoordeeld. Ofwel wordt de kwaliteitsborging op een transparante en reproduceerbare wijze 
uitgevoerd, zoals dat beschreven is in bijvoorbeeld een handboek. Binnen het onderdeel 
deskundigheid wordt niet alleen gekeken naar het kennisniveau en toepassing van de bouwtechnische 
eisen van het Bouwbesluit, maar wordt nadrukkelijk ook de audit competenties, zoals beschreven in 
artikel 6, beoordeeld van de Aanvrager. Uitgangspunt van het Instrument is dat de bouwer zelf voor 
een groot gedeelte de kwaliteit borgt. Om uiteindelijk op een onafhankelijke wijze te verklaren dat er 
een gerechtvaardigd vertrouwen is dat voldaan wordt aan de bouwtechnische eisen van het 
Bouwbesluit 2012 zal de onafhankelijke Kwaliteitsborger gebruik maken van de informatie van de 
bouwer. De Kwaliteitsborger moet daarbij wel in staat zijn om de aangeleverde informatie van de 
bouwer op waarde te kunnen schatten. Daarbij geldt vooral hoe de informatie tot stand is gebracht 
door de bouwer. Met andere woorden de Kwaliteitsborger moet de nodige competenties en kennis 
hebben om het interne borgingssysteem van de bouwer op waarde te kunnen inschatten.  

 
Als tweede onderdeel binnen de Producttoets worden een of meerdere bezoeken aan de bouwplaats 
gebracht. Van het te bezoeken bouwplan wordt door de Aanvrager (potentiële Kwaliteitsborger) de 
kwaliteitsborging uitgevoerd. Naar gelang de fase waarin het bouwplan zich bevindt en de te 
controleren punten wordt voor het bouwplaats bezoek een auditteam samengesteld. Het bouwplaats 
bezoek moet vooral inzicht geven in de deskundigheid in de praktijk.  

 
Stap 3 Oordeelsvorming onderzoek ter acceptatie. 

Na afronding van het onderzoek ter acceptatie brengt het auditteam een advies uit. Wanneer 
Aandachtspunten en/of afwijkingen zijn geconstateerd wordt de Aanvrager (potentiële 
Kwaliteitsborger) hiervan op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn 
corrigerende maatregelen te treffen. Daarnaast wordt de Aanvrager altijd in de gelegenheid gesteld 
om zijn zienswijze te geven op de geconstateerde afwijkingen om vervolgens wel/niet over te gaan tot 
het nemen van corrigerende maatregelen. De resultaten van het onderzoek ter acceptatie alsmede het 
advies wordt door de leadauditor verwerkt in een rapportage. Deze wordt zowel verstrekt aan de 
Aanvrager en de directie van de Instrumentaanbieder. Met het rapport adviseert de leadauditor de 
directie van de Instrumentaanbieder om de Aanvrager wel/geen toestemming te verlenen om het 
Instrument te mogen toepassen. Uiteindelijk is het aan het oordeel van de directie van de 
Instrumentaanbieder om dit advies over te nemen. De directie zal op basis van marktgerichte 
risicofactoren, zoals vertrouwen en marktwaarde, het advies beoordelen. Op grond van het advies – 
Toelatingsrapportage – en de beoordeling van eventuele getroffen corrigerende maatregelen, naar 
aanleiding van geconstateerde afwijkingen, neemt de directie van de Instrumentaanbieder een 
definitieve beslissing. Bij een positieve beslissing wordt de toestemming om het Instrument verleend. 
Daarnaast wordt de toelatingsorganisatie op hoogte gesteld, zodat de Kwaliteitsborger opgenomen 
kan worden in het landelijke register dat hij gerechtigd is om het Instrument te mogen toepassen. 
Indien negatief wordt beslist op de aanvraag ontvangt de Aanvrager een gemotiveerde onderbouwing 
hiervan. Daarbij wordt de Aanvrager in de gelegenheid gesteld om een hernieuwd onderzoek ter 
acceptatie te laten uitvoeren. Daarbij geldt wel dat de Aanvrager een nieuw project dient te kiezen en 
op voorhand alle geconstateerde afwijkingen aantoonbaar zijn opgelost. 
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Artikel 11 Verlenging van de licentieovereenkomst VKB 
De toestemming om het Instrument te mogen toepassen wordt afgegeven voor een periode van 3 jaar. Ten 
tijde van het verlopen van deze periode dient de Kwaliteitsborger als het ware weer een nieuw verzoek in om 
het Instrument te mogen gebruiken. Door de Instrumentaanbieder wordt opnieuw onderzoek gedaan om de 
zekerheid te verschaffen dat de toepassing en uitvoering van het Instrument bij de Kwaliteitsborger in goede 
handen is. In artikel 11 is beschreven dat voor het verstrijken van de driejarige periode dezelfde procedure 
wordt doorlopen alsof opnieuw toestemming wordt gevraagd om het Instrument te mogen toepassen. Ofwel 
daarmee wordt de beschreven procedure van artikel 10 doorlopen, met dien verstande dat op basis van de 
performance-score (auditresultaten uit het verleden, zoals beschreven in artikel 12) bepaalde onderdelen een 
aangepaste beoordelingsdiepgang krijgen.  
 
Artikel 12 Controle van de Kwaliteitsborger gedurende de periode dat toestemming is verleend om het 
Instrument te mogen gebruiken 
Bij het verkrijgen van de toestemming mag de Kwaliteitsborger het Instrument voor een periode van 3 jaar 
toepassen. De Kwaliteitsborger heeft vanuit zijn verantwoordelijkheden binnen het Instrument de taak de 
borgingsmethodiek up-to-date te houden aan de regelgeving en het Instrument. Binnen de licentie-periode 
worden door de Instrumentaanbieder Procestoetsen uitgevoerd bij de Kwaliteitsborger. Een periodieke 
Procestoets bestaat uit: 

• Bureautoets. 
• Producttoets. 

 
De Procestoetsen moeten bijdragen aan de zekerheid dat een partij in staat is om te werken volgens de 
werkwijze/methodiek van het Instrument. Op basis van de resultaten beslist de Instrumentaanbieder over het 
voortzetten – binnen de licentieperiode van 3 jaar – van de toestemming voor het mogen toepassen van het 
Instrument al dan niet het opleggen van een sanctie conform artikel 13. 
 
Bureautoets: 
Stap 1 Bureautoets op algemene zaken 

De Bureautoets wordt uitgevoerd ten kantore van de Kwaliteitsborger. Binnen stap 1 beoordeelt de 
Instrumentaanbieder of de Kwaliteitsborger de eisen (onder andere kennis, ervaring, 
onafhankelijkheid, proces, Administratie, etc.) en de eigen gedocumenteerde informatie (bijvoorbeeld 
een handboek) voortdurend op de juiste wijze toepast. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand 
van een combinatie van bureauonderzoek en interviews. Met het bureauonderzoek wordt beoordeeld 
en inzicht verkregen op welke wijze het Instrument in de organisatie is geïmplementeerd. 
Ondersteunend daaraan worden interviews met de eindverantwoordelijke voor kwaliteitsborging en 
diverse medewerkers gehouden. De interviews moeten in principe bevestigen dat wat op papier 
beschreven staat ook zo daadwerkelijk in de organisatie is geïmplementeerd en wordt uitgevoerd.  

 
De Bureautoets wordt ten minste eenmaal per 3 jaar uitgevoerd. Naar gelang de resultaten uit de 
Bureautoets en het advies van de leadauditor kan de Instrumentaanbieder besluiten om de 
frequenties van de Bureautoets (of Producttoets) te verhogen. Binnen de Procestoetsen kan door de 
Instrumentaanbieder gekozen worden om thematisch onderzoek te doen. Ofwel binnen de 
Bureautoets wordt op een of meerdere onderwerpen nader ingezoomd. Uiteindelijk moet het zo zijn 
dat binnen de licentieperiode van 3 jaar alle onderwerpen binnen de Bureautoets grondig zijn 
beoordeeld.  
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Stap 2 Oordeelsvorming Bureautoets. 
Na afronding van iedere Bureautoets wordt de Kwaliteitsborger op de hoogte gesteld van de 
resultaten van het onderzoek. Wanneer Aandachtspunten en of afwijkingen zijn geconstateerd wordt 
de Kwaliteitsborger in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn corrigerende maatregelen te 
treffen en deze te borgen binnen zijn interne borgingssysteem. Daarnaast wordt de Kwaliteitsborger 
altijd in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze te geven op de geconstateerde afwijkingen om 
vervolgens wel/niet over te gaan tot het nemen van corrigerende maatregelen. Op basis van de 
resultaten uit de onderzoeken adviseert de leadauditor over de voorzetting van de toestemming van 
het Instrument. Bij (zeer) ernstige afwijkingen kan de leadauditor adviseren om de Kwaliteitsborger 
een waarschuwing te geven of de toestemming tijdelijk te schorsen totdat de geconstateerde 
misstanden zijn verholpen. In zeer ernstige gevallen kan de leadauditor adviseren de toestemming 
direct in te trekken. Het opleggen en wegnemen van sancties volgt de procedure van artikel 13. De 
Instrumentaanbieder brengt de toelatingsorganisatie op de hoogte van de oplegde sanctie, zodat deze 
openbaar gemaakt kan worden in het landelijk register voor kwaliteitsborging. Bij de registratie van 
een eventuele schorsing wordt ook de duur van de schorsing vermeld. Uiteindelijk is het aan het 
oordeel van de directie om dit advies over te nemen en over te gaan tot sanctioneren. De directie zal 
op basis van marktgerichte risicofactoren, zoals vertrouwen en marktwaarde, het advies beoordelen. 
Op grond van het advies – Procestoetsrapportage – en de beoordeling van eventuele getroffen 
corrigerende maatregelen, naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen, neemt de directie van de 
Instrumentaanbieder een beslissing. Indien een sanctie wordt opgelegd zal deze altijd gemotiveerd 
onderbouwd zijn. Het is aan de Kwaliteitsborger om die corrigerende maatregelen te treffen waarmee 
de sanctie opgeheven wordt. Op basis van de resultaten kan ook door de directie van de 
Instrumentaanbieder besloten worden om de frequentie van de Procestoetsen te verhogen. 

 
Producttoets: 
Ondersteunend aan de Bureautoets worden binnen de licentieperiode van 3 jaar diverse aangekondigde en 
onaangekondigde Producttoetsen uitgevoerd. Bij de Producttoets ligt het zwaartepunt van de beoordeling bij 
het resultaat van de geregistreerde kwaliteit (onder andere keuringsresultaten en Projectdossier) en het 
gerechtvaardigd vertrouwen in de afgifte van de Verklaring. Worden kritische afwijkingen geconstateerd in de 
geregistreerde kwaliteit op de bouwplaats dan kan op basis van deze bevindingen een nader 
informatieverstrekking worden gevraagd aan de Kwaliteitsborger of een aanvullende Bureautoets worden 
uitgevoerd afhankelijk van de aard en omvang van de afwijking. 
 
Door de Instrumentaanbieder wordt steekproefsgewijs een Producttoets uitgevoerd op de door de 
Kwaliteitsborger in uitvoering zijnde projecten. De frequentie van de praktijkonderzoeken is afhankelijk van het 
presteren van de Kwaliteitsborger volgens onderstaande tabel met een minimum van eenmaal per jaar. 
 

Toezichtregiem/ presteren Kwaliteitsborger Frequentie Producttoets per project in uitvoering 
Klasse Toelichting Gevolgklasse 1 Gevolgklasse 2 Gevolgklasse 3 
A Verscherpt toezicht 1:5 Pm Pm 
B Standaard toezicht 1:10 Pm Pm 

 
Het verhoudingsgetal is bepalend voor het moment waarop het praktijkonderzoek moet worden uitgevoerd; 
1:10 moet worden gelezen als één praktijkonderzoek na elk tiende Projectdossier van de Kwaliteitsborger. 
Hierbij geldt een minimum van twee praktijkonderzoeken (Producttoetsen) per kalenderjaar. Het 
praktijkonderzoek bestaat uit een beoordeling van het Projectdossiers van een in uitvoering zijnde project of 
uitgevoerd project en een bezoek aan de bouwplaats van een project dat in uitvoering is. De te beoordeling 
aangeleverde Projectdossiers dienen een representatieve doorsnede te zijn van de projecten die 
Overeenkomstig de Gevolgklasse worden uitgevoerd door de Kwaliteitsborger. De bouwplannen worden ter 
goedkeuring aan de Instrumentaanbieder voorgelegd.  
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Stap 1 Producttoets (praktijkonderzoek).  
De Producttoets kan worden uitgevoerd door een leadauditor aangevuld met auditors met specifieke 
kennis (experts). De samenstelling van het auditteam is de verantwoordelijkheid van de 
Instrumentaanbieder en kan bestaan uit een leadauditor en experts per onderwerp zoals benoemd in 
artikel 6.1.1. De leden van het auditteam moeten beschikken over kennis en ervaring op het gebied 
van: 

• Het herkennen en analyseren van de processen en werkmethodiek op bedrijfs- en 
projectniveau op basis van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de eisen van het 
Instrument. 

• Het opstellen van auditverslagen op basis van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en 
de eisen aan de kwaliteitsborging zoals beschreven in het Instrument. 

 
Alle leden van het auditteam hebben een onafhankelijke positie ten opzichte van de Aanvrager 
(potentiële Kwaliteitsborger) en het te beoordelen bouwplan. Allereerst zal het auditteam een 
Bureautoets uitvoeren van het Projectdossier. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de 
deskundigheid van de Kwaliteitsborger, maar wordt ook de Administratie van kwaliteitsborging 
beoordeeld. Ofwel wordt de kwaliteitsborging op een transparante en reproduceerbare wijze 
uitgevoerd, zoals dat beschreven is in bijvoorbeeld een handboek. Binnen het onderdeel 
deskundigheid wordt niet alleen gekeken naar het kennisniveau en toepassing van de bouwtechnische 
eisen van het Bouwbesluit, maar wordt nadrukkelijk ook de audit competenties, zoals beschreven in 
artikel 6, beoordeeld van de Aanvrager. Uitgangspunt van het Instrument is dat de bouwer zelf voor 
een groot gedeelte de kwaliteit borgt. Om uiteindelijk op een onafhankelijke wijze te verklaren dat er 
een gerechtvaardigd vertrouwen is dat voldaan wordt aan de bouwtechnische eisen van het 
Bouwbesluit 2012 zal de onafhankelijke Kwaliteitsborger gebruik maken van de informatie van de 
bouwer. Daarbij moet de Kwaliteitsborger wel in staat zijn om de aangeleverde informatie van de 
bouwer op waarde kunnen inschatten. Daarbij geldt vooral hoe is de informatie tot stand gekomen 
door de bouwer. Ofwel de Kwaliteitsborger moet de nodige competenties en kennis hebben om het 
interne borgingssysteem van de bouwer op waarde te kunnen inschatten.  

 
Als tweede onderdeel binnen de Producttoets worden een of meerdere bezoeken aan de bouwplaats 
gebracht. Naar gelang de fase waarin het bouwplan zich bevindt en de te controleren punten wordt 
voor het bouwplaats bezoek een auditteam samengesteld. Het bouwplaats bezoek moet vooral inzicht 
geven in de deskundigheid in de praktijk.  

 
Stap 2 Oordeelsvorming Producttoets 

Na afronding van iedere Producttoets wordt de Kwaliteitsborger op de hoogte gesteld van de 
resultaten van het onderzoek. Wanneer Aandachtspunten en of afwijkingen zijn geconstateerd wordt 
de Kwaliteitsborger in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn corrigerende maatregelen te 
treffen en deze te borgen binnen zijn interne borgingssysteem. Daarnaast wordt de Kwaliteitsborger 
altijd in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze te geven op de geconstateerde afwijkingen om 
vervolgens wel/niet over te gaan tot het nemen van corrigerende maatregelen. Op basis van de 
resultaten uit de onderzoeken adviseert de leadauditor over de voorzetting van de toestemming van 
het Instrument. Bij (zeer) ernstige afwijkingen kan de leadauditor adviseren om de Kwaliteitsborger 
een waarschuwing te geven of de toestemming tijdelijk te schorsen totdat de geconstateerde 
misstanden zijn verholpen. In zeer ernstige gevallen kan de leadauditor adviseren de toestemming 
direct in te trekken. Het opleggen en wegnemen van sancties volgt de procedure van artikel 13. De 
Instrumentaanbieder brengt de toelatingsorganisatie op de hoogte van de oplegde sanctie, zodat deze 
openbaar gemaakt kan worden in het landelijk register voor kwaliteitsborging. Bij de registratie van 
een eventuele schorsing wordt ook de duur van de schorsing vermeld. Uiteindelijk is het aan het 
oordeel van de directie om dit advies over te nemen en over te gaan tot sanctioneren. De directie zal 
op basis van marktgerichte risicofactoren, zoals vertrouwen en marktwaarde, het advies beoordelen. 
Op grond van het advies – auditrapportage – en de beoordeling van eventuele getroffen corrigerende 
maatregelen, naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen, neemt de directie van de 
Instrumentaanbieder een beslissing. Indien een sanctie wordt opgelegd zal deze altijd gemotiveerd 
onderbouwd zijn. Het is aan de Kwaliteitsborger om die corrigerende maatregelen te treffen waarmee 
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de sanctie opgeheven wordt. Op basis van de resultaten kan ook door de directie van de 
Instrumentaanbieder besloten worden om de frequentie van de Procestoetsen te verhogen. 
 

Artikel 13 Sancties  
In artikel 13 is de procedure beschreven van het opleggen en wegnemen van sancties. Op hoofdlijnen is de 
procedure in een sanctieladder weergegeven in afbeelding 5. Het sanctioneren geschiedt op basis van de ernst, 
omvang en intensiteit van een geconstateerde afwijking. In onderstaand overzicht is per afwijking aangegeven 
welke sanctie opgelegd wordt. Daarbij is een uitleg gegeven van de ernst, omvang en intensiteit van de 
afwijking. 
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Toelichting  
Aandachtspunt 

X    
Een bevinding die leidt tot verbetering van het functioneren van het 
borgingssysteem maar geen directe gevolgen heeft voor de werkwijze 
en resultaatverplichting van de Kwaliteitsborger en/of Ondernemer. 

Niet-kritieke 
afwijking  X   

Een afwijking die tot aanpassingen leidt van het borgingssysteem en 
tot verbetering van de resultaatverplichting van de Kwaliteitsborger/ 
ondernemer zonder de afgifte van de Verklaring in gevaar te brengen. 

Kritieke afwijking 

 X X  

Afwijking die directe gevolgen heeft voor het functioneren van het 
borgingssysteem in het project en/of de resultaatverplichting van de 
Kwaliteitsborger/ Ondernemer die de afgifte van de Verklaring in 
gevaar kan brengen. 

Ernstige kritieke 
afwijking   X X 

Afwijking die directe gevolgen heeft voor het functioneren van het 
borgingssysteem in het project en/of de resultaatverplichting van de 
Kwaliteitsborger/ Ondernemer die de afgifte van de Verklaring in 
gevaar brengt. 

De Kwaliteitsborger 
verkeert in surseance 
van betaling 

  X  
Wettelijke vereiste. 

De Kwaliteitsborger 
failliet is verklaard    X Wettelijke vereist. 

 
In zijn algemeenheid geldt dat geconstateerde afwijkingen zo spoedig mogelijk dienen te worden gecorrigeerd. 
Bij Kritieke afwijkingen geldt dat binnen een maand corrigerende maatregelen binnen het project zijn genomen 
en zijn geïmplementeerd in het interne borgingssysteem. Wanneer sprake is van Ernstige kritieke afwijkingen 
wordt de toestemming van het Instrument tijdelijk geschorst totdat de afwijkingen zijn weggenomen en 
corrigerende maatregelen zijn getroffen. Van geval tot geval kan de Instrumentaanbieder ook hieraan een 
termijn opleggen waarbinnen de corrigerende maatregelen getroffen zijn. Wanneer de toestemming tijdelijk is 
geschorst betekent dit automatisch dat de Kwaliteitsborger geen nieuwe opdrachten voor kwaliteitsborging 
met het Instrument mag aangaan dan wel opstarten. Dit recht komt hem weer toe wanneer de schorsing is 
opgeheven. In het uiterste geval kan de Instrumentaanbieder bij Ernstige kritieke afwijkingen besluiten om de 
toestemming om het Instrument te mogen toepassen direct in te trekken. Zowel bij schorsing als schrapping 
van de toestemming wordt een termijn afgesproken waar binnen de lopende kwaliteitsborging van projecten 
nog uitgevoerd dan wel afgerond of overgedragen kan worden. Bij schorsing is het mogelijk dat de 
Instrumentaanbieder verscherpt toezicht houdt op de lopende projecten in het kader van kwaliteitsborging. 
 
Wanneer een sanctie is opgelegd en niet binnen de afgesproken termijn corrigerende maatregelen zijn 
getroffen is de Instrumentaanbieder genoodzaakt om een zwaardere sanctie op te leggen om alsnog af te 
dwingen dat corrigerende maatregelen worden getroffen. In het uiterste geval kan dit leiden tot het tijdelijk 
schorsen of schrapen van de toestemming. Bij ernstige vermoedens van frauduleus handelen zal de 
Instrumentaanbieder direct overgaan tot het schrappen van de toestemming.  
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Wanneer een Kwaliteitsborger in staat van surseance van betaling verkeert wordt de verleende toestemming 
om het Instrument toe te mogen passen van rechtswege geschorst. Dit betekent dat de Kwaliteitsborger geen 
nieuwe projecten voor kwaliteitsborging mag aangaan dan wel opstarten. Na beëindiging van de surseance van 
betaling, anders dan in een uitgesproken faillissement, neemt de directie van de Instrumentaanbieder het 
besluit of de schorsing wordt opgeheven of de toestemming wordt ingetrokken. Hiervoor dient de 
Kwaliteitsborger een schriftelijk verzoek te doen en te motiveren dat de continuïteit van de Kwaliteitsborger 
weer gewaarborgd is. De Instrumentaanbieder kan bij de opheffing van de schorsing nadere voorwaarden 
stellen die door de Kwaliteitsborger in acht dienen te worden genomen. Wanneer de Kwaliteitsborger failliet 
wordt verklaard wordt de toestemming van rechtswege geschrapt.  
 
Wanneer door de Instrumentaanbieder een sanctie is opgelegd zal onmiddellijk de toelatingsorganisatie 
hiervan op de hoogte worden gebracht, zodat deze openbaar gemaakt kan worden in het landelijk register voor 
kwaliteitsborging. Bij de registratie van een eventuele schorsing wordt ook de duur van de schorsing vermeld. 
Het is aan de Kwaliteitsborger om de Ondernemer en het bevoegd gezag op de hoogte te stellen dat hem een 
sanctie is opgelegd en wat hiervan de consequenties zijn. De wet staat het toe dat binnen een bepaalde 
termijn, naar gelang de ernst van de situatie, de werkzaamheden van de Kwaliteitsborger voortgezet kunnen 
worden.  
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4. Werkzaamheden Kwaliteitsborger 
 
In hoofdstuk 4 zijn de werkzaamheden van de Kwaliteitsborger beschreven. De werkzaamheden omvatten 
enerzijds verplichtingen in het kader van de Overeenkomst  van de Kwaliteitsborger met de 
Instrumentaanbieder en anderzijds werkzaamheden, die hij op zich heeft genomen in het kader van de 
Overeenkomst  van kwaliteitsborging met een Ondernemer.  
 
Artikel 14 De Overeenkomst van kwaliteitsborging 
In artikel 14 is beschreven op welke wijze de Kwaliteitsborger tot een Overeenkomst komt met zijn 
opdrachtgever (in de meeste gevallen is dit de Ondernemer). Om de Kwaliteitsborger hierin te ondersteunen 
behoort bij het Instrument een modelovereenkomst. De modelovereenkomst is doormiddel van juridische 
bijstand tot stand gekomen. Let wel het is aan de Kwaliteitsborger om te allen tijde de modelovereenkomst te 
vergelijken met zijn eigen algemene voorwaarden. Mochten de (eigen) algemene voorwaarden van de 
Kwaliteitsborger van toepassing worden verklaard, dan mogen deze geen strijdigheden bevatten met de 
modelovereenkomst en de eisen in het Instrument.  
 
Voordat tot een Overeenkomst  van kwaliteitsborging kan worden gekomen dient eerst door de Ondernemer 
alle in artikel 15 beschreven informatie aan de Kwaliteitsborger aangeleverd te worden. Alleen op basis van 
deze informatie is de Kwaliteitsborger in staat om te komen tot een goede inschatting van de werkzaamheden 
en de daarmee verbonden kosten.  
 
Artikel 15 Algemeen 
Belangrijk onderdeel binnen de totstandkoming van de Overeenkomst  is het Keuringsplan van de Ondernemer. 
Hieruit moet blijken op welke wijze de Ondernemer middels zijn eigen interne borgingssysteem de kwaliteit 
van het te bouwen Bouwproject borgt. Ofwel door de Kwaliteitsborger kan aan de hand van het Keuringsplan 
van de Ondernemer een inschatting maken van de intensiteit van kwaliteitsborging die door hem zelf 
uitgevoerd moet worden. Om voor de Kwaliteitsborger voldoende waarborgen in het systeem te bouwen zodat 
hij gebruik kan maken van de keuringsresultaten van de Ondernemer, bevat het Instrument een richtlijn 
interne kwaliteitsborging voor de Ondernemer. Deze richtlijn wordt door de Kwaliteitsborger aan de 
Ondernemer verstrekt, zodat voor de Ondernemer inzichtelijk is welke kwaliteitseisen aan het Keuringsplan en 
-resultaten worden gesteld. 
 
Artikel 16 Inzetten van andere personen bij het verrichten van de kwaliteitsborgingswerkzaamheden 
Binnen het Instrument is het mogelijk dat een Kwaliteitsborger externe deskundigen (derden) inzet/inhuurt bij 
de uitvoering van zijn taken. De projectcoördinatie en Integrale eindbeoordeling van het Bouwwerk ten 
behoeve van de afgifte van de Verklaring dienen door de Kwaliteitsborger met eigen personeel te worden 
uitgevoerd. De Kwaliteitsborger is te allen tijde verantwoordelijk voor kwaliteits- en onafhankelijkheidseisen 
van de externe deskundigen (derden). Dezelfde eisen die middels dit Instrument, in hoofdstuk 3, aan de ‘eigen’ 
medewerkers van de Kwaliteitsborger worden gesteld gelden ook voor derden die ingezet/ingehuurd worden. 
Door de Kwaliteitsborger dienen deze eisen te worden geverifieerd en van de verificatie dient een verslag in 
het Projectdossier te worden opgenomen. Zodoende is de Instrumentaanbieder in staat om te controleren of 
derden die ingezet worden ook voldoen aan de voorschriften van het Instrument. Daarbij geldt ook dat de 
inzet/inhuur van derden geborgd moet zijn in het interne borgingssysteem van de Kwaliteitsborger. 
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Artikel 17 t/m 19 Borgingsplan 
Belangrijk uitgangspunt binnen het Instrument is dat de kwaliteitsborging van de Kwaliteitsborger gebaseerd is 
op de eigen kwaliteitsborging van de Ondernemer. Hiertoe verplicht het Instrument dat de Ondernemer een 
Keuringsplan opstelt, waarin beschreven is op welke wijze hij zelf zorgdraagt voor de kwaliteitsborging tijdens 
de realisatie van het Bouwwerk. Het meest praktische is als de Ondernemer binnen de eigen organisatie een 
gestandaardiseerd Keuringsplan opstelt voor het eigen bouwsysteem met de meest gangbare keuringen die 
onder eigen verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. Door de Instrumentaanbieder wordt een richtlijn 
verstrekt aan de Ondernemer op welke wijze de interne borging moet functioneren en welke kwaliteitseisen 
aan het Keuringsplan worden gesteld, zodat er voor de Kwaliteitsborger voldoende waarborging is dat het 
Keuringsplan van de Ondernemer gebruikt kan worden voor de kwaliteitsborging. Vervolgens zal aan de hand 
van alle aangeleverde informatie, zoals vermeld onder lid 1 van artikel 15 een beoordeling van de Risico’s door 
de Kwaliteitsborger worden uitgevoerd. Deze Risicobeoordeling geldt als onderlegger voor het opstellen van 
het Borgingsplan van de Kwaliteitsborger. Voor het Borgingsplan geldt wettelijk dat deze ten minste 4 weken 
voor Start bouw aangeleverd wordt bij het bevoegd gezag als onderdeel van de melding bouwactiviteit. Vanuit 
dat gegeven is het de aanbeveling om het Borgingsplan minimaal 6 weken voor Start bouw aan te leveren bij 
de Ondernemer. Zodoende hebben uitvoerende partijen op tijd inzicht in de borgingsmomenten en welke 
informatie daarvoor aangeleverd moet worden. Onderstaand is op de verschillende onderdelen een 
beschrijving gegeven. 
 
Keuringsplan: 
Het Keuringsplan van de Ondernemer kan op basis van de beoordeling van Risico’s en het Borgingsplan van de 
Kwaliteitsborger worden aangevuld met extra ‘eigen’ keuringen. In het Keuringsplan van de Ondernemer 
moeten de te keuren onderdelen worden benoemd, de steekproefomvang, de keuringsmomenten, de 
keuringsgrondslag en de frequentie van de keuringen. De frequentie en de keuringsmomenten kunnen 
zichtbaar gemaakt worden door deze te koppelen aan de planning van een project. Bij de uitvoering van een 
keuring moeten tijdstip, locatie, keurder, bewijs (foto, omschrijving, etc.) en beoordelingsresultaat worden 
vastgelegd. Dit kan in een keuringsoverzicht of door middel van een verwijzing naar een ander 
registratiedocument/ -systeem. 
 
Uitgangspunt bij het opstellen van een Keuringsplan zijn de aantoonbaarheid van de Bouwbesluiteisen, 
contractuele projectkwaliteit en de beheersbaarheid van de Risico’s. Het Keuringsplan omvat een lijst van 
keuringen die door de Ondernemer zelf worden uitgevoerd of in opdracht van hem. Van belang daarbij is 
vooral dat duidelijk vast ligt waaraan bij de keuring moet worden getoetst en dat deze toetsingsgrondslag ook 
eenduidig is en niet afhankelijk van degene die de keuring uitvoert. De toetsingsgrondslag moet ook zijn 
gerelateerd aan de kwaliteitseisen van Bouwbesluit en/of contract. 
 
Risicobeoordeling: 
Zowel door de Ondernemer als door de Kwaliteitsborger wordt een risicobeoordeling uitgevoerd. De 
Risicobeoordeling van de Ondernemer is de basis voor zijn Keuringsplan. De Risicobeoordeling van de 
Kwaliteitsborger is degene zoals bedoeld in artikel 1.36 van het Besluit kwaliteitsborging die ten grondslag ligt 
aan het Borgingsplan. Om zowel tot een goed Keuringsplan als Borgingsplan te komen dient een 
Risicobeoordeling te worden uitgevoerd waarbij minimaal met 3 risicoklassen wordt gewerkt: Klasse 1 (gering 
Risico), Klasse 2 (mogelijk Risico), Klasse 3 (Risico). De aangegeven risicoklassen dienen als volgt te worden 
toegepast: 
 

Klasse 1 (gering Risico) 
De geconstateerde risico’s hebben geen effect op de beheersbaarheid van de As-Built kwaliteit van het 
project en voor het verstrekken/verkrijgen van de Verklaring door de Kwaliteitsborger. Op basis van de 
huidige uitwerking en/of betrokken leveranciers/partijen in het huidige stadium zijn geen problemen met 
de kwaliteit/regelgeving te verwachten en zijn de technische Risico’s beheerst. De beoordeling geeft geen 
aanleiding tot aanvullende Beheersmaatregelen voor het interne borgingsproces van het Bouwproject. 
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Klasse 2 (mogelijk Risico) 
De geconstateerde Risico’s hebben een mogelijk effect op de As-Built kwaliteit van het project en voor 
het verstrekken/verkrijgen van de Verklaring. Op basis van de huidige uitwerking en/of betrokken 
leveranciers/partijen in het huidige stadium zijn er geen directe problemen met de kwaliteit/regelgeving 
te verwachten. Met de fase gerelateerde uitwerking is het geconstateerde risico voldoende beheerst. Om 
het gesignaleerde mogelijke Risico in het verdere proces van de interne borger te blijven beheersen zijn 
tijdig aanvullende Beheersmaatregelen noodzakelijk. Dit kan bestaan uit meer keuringen, aanpassing van 
materialen en/of uitvoeringsmethodiek. De Ondernemer dient de Kwaliteitsborger voor aanvang van de 
werkzaamheden van het Bouwwerk waarop het Risico van toepassing is te informeren over de genomen 
Beheersmaatregelen. Bij onvoldoende of niet tijdige informatie door de Ondernemer kan de 
Kwaliteitsborger het Borgingsplan aanpassen en een verscherpt controle regiem toepassen voor het 
betreffende Bouwwerk. 
 
Klasse 3 (Risico) 
De geconstateerde Risico’s hebben een direct effect op de As-Built kwaliteit van het project. Zonder 
verdere maatregelen kan er geen Verklaring worden verstrekt door de Kwaliteitsborger aan de 
Ondernemer. Op basis van de huidige uitwerking en/of betrokken leveranciers/partijen in het huidige 
stadium zijn problemen met de kwaliteit/regelgeving aantoonbaar te verwachten en zijn de 
geconstateerde Risico’s onvoldoende beheerst. De verdere voortgang van de kwaliteitsborging en/of de 
Start bouw van het project wordt opgeschort. Dit wordt opgeschort totdat de aanvullende 
Beheersmaatregelen van de Ondernemer zijn doorgevoerd en het aanwezige Risico is gereduceerd tot 
een lagere risicoklasse. De Kwaliteitsborger legt een stopmoment op aan de Ondernemer. Indien op basis 
van de door de Ondernemer aanvullende verstrekte informatie het gesignaleerde Risico onvoldoende of 
niet tijdig wordt beheerst, dan kan niet gestart worden met de werkzaamheden aan het betreffende 
Bouwwerk. Indien door de Ondernemer niet tijdig passende Beheersmaatregelen worden getroffen kan 
het verstrekken van de Verklaring in gevaar komen. De geconstateerde afwijking wordt gemeld aan de 
opdrachtgever en bevoegd gezag. 

 
Uit de indeling van de risicoklassen blijkt dat het borgingsproces op basis van de volgende criteria verder dient 
te worden voortgezet. Onderdelen met Risico Klasse 1 kunnen zonder verdere aanpassing worden uitgevoerd 
en kwalitatief worden beoordeeld. Onderdelen met een Risico Klasse 2 moeten heroverwogen worden en 
indien niet aangepast met een verhoogde keuringscyclus in het Keuringsplan en/of Borgingsplan worden 
opgenomen. Onderdelen met een Risico Klasse 3 moeten in de ontwerpfase worden aangepast of verder 
worden beheerst door aanvullende maatregelen. Met de uitvoering en/of de fabricage van bouwdelen/ 
elementen mag niet worden gestart voordat de Risico’s zijn verlaagd. Het betreffende onderdeel mag niet in 
het Keuringsplan als Borgingsplan worden opgenomen zonder dat Beheersmaatregelen zijn genomen.  
 
Op deze wijze kan met de risicobeoordeling en met dezelfde weegfactoren het technisch Risico worden 
ingeschat. Op basis van deze risico-inschatting kunnen door zowel de Ondernemer als de Kwaliteitsborger 
Risico beperkende maatregelen worden genomen in een Keuringsplan respectievelijk Borgingsplan voor Start 
bouw. De Risico beperkende maatregelen kunnen een aanpassing inhouden van het ontwerp, een aanpassing 
van de berekening, of een intensieve monitoring en/of controle meting tijdens uitvoering. De Risicobeoordeling 
geeft inzicht in de mate waarin de Ondernemer de kwaliteit in het ontwerp en in de verdere realisatie gaat 
beheersen en legt dit vast in zijn Keuringsplan. Op basis van onder andere het Keuringsplan van de 
Ondernemer bepaalt de Kwaliteitsborger zijn inzet en maakt zijn Borgingsplan.  
 
De Risicobeoordeling van de Ondernemer als die ook van de Kwaliteitsborger dient een dynamisch systeem te 
zijn waarin regelmatig opnieuw gekeken wordt naar de kwaliteitsrisico’s in een project op basis van de eigen 
keuringen. Bij slechte keuringsresultaten en/of eventuele nieuwe Risico’s bij aanpassingen of veranderingen in 
de uitvoering wordt de risicoanalyse en het bijbehorende Keuringsplan respectievelijk Borgingsplan aangepast. 
Uiteindelijk bij Oplevering moeten alle geregistreerde risico’s als een gering risico geregistreerd staan op basis 
van de keuringsresultaten. 
 
 
 



 
 
 
 

 Versie 18-12-2019  Pagina 25 
 

Een Risico herkennen en beheersen bevat ten minste volgende zes stappen: 
1. Doelen bepalen: het doel is de bouwtechnische Risico’s van een project op een zodanige wijze te 

inventariseren en beheersen dat minimaal voldaan wordt aan de bouwtechnische voorschriften van 
het Bouwbesluit (hoofdstuk 2 t/m 6) en eventueel aanvullende contractuele eisen; 

2. Risico’s identificeren: voor gevolgklasse 1 moeten de bouwtechnische Risico’s van het Bouwbesluit 
(hoofdstuk 2 t/m 6) tenminste geïnventariseerd, beschreven worden per aanwezig Risico. 

3. Risico’s classificeren: de Risico’s worden in samenhang met het type Bouwwerk, bouwwijze en lokale 
omstandigheden beoordeeld. De geïdentificeerde projectrisico’s worden op basis van oorzaak en/ of 
gevolg geclassificeerd. Doel is het inzichtelijk maken van de risico’s en de eventueel bijbehorende 
actie. 

4. Al dan niet risicobeheersmaatregelen nemen (analyseren): aan de hand van de geclassificeerde 
risico’s bepaalt de Ondernemer zijn Beheersmaatregelen en stelt een Keuringsplan op met de 
inspectiepunten, controlemomenten (dit kan zowel deskstudie zijn van informatiestukken als toezicht 
op de bouw) en diepgang van toetsing en toezicht.  
Risico’s in klasse 3 waarbij het voldoen aan het Bouwbesluit in gevaar komt wanneer er geen 
Beheersmaatregelen in het ontwerp en/of uitvoering tegenover staan worden geadresseerd bij de 
ontwerper en/of bouwer. Zij moeten in samenwerking met de Ondernemer het Risico reduceren 
alvorens gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden.  
Het aangepaste ontwerp/ bouwwijze/ beheersmaatregel wordt opnieuw beoordeeld door het 
doorlopen van de stappen: Risico’s identificeren, Risico’s classificeren, al dan niet Beheersmaatregelen 
nemen. Eindresultaat van deze stap is een lager Risico. 

5. De maatregelen evalueren (uitvoeren Keuringsplan): Na uitvoering van de technische 
Beheersmaatregelen en een hernieuwde risicobeoordeling wordt door de Ondernemer een 
Keuringsplan opgesteld. De geïnventariseerde risico’s worden omgezet naar keuringsmomenten met 
een bijbehorende toetsingsgrondslag en keuringsfrequentie. De keuring worden tijdens de realisatie 
uitgevoerd. De bevindingen kunnen aanleiding zijn tot een aanpassing van het technisch Risico in de 
AS-built situatie. Wanneer dit het geval is kan een aanpassing van het Keuringsplan noodzakelijk zijn 
om het Risico opnieuw te reduceren.  

6. De rapportage: in het kader van reproduceerbaar en transparant worden al de voorgaande stappen 
gedocumenteerd in een rapportage en opgenomen in het Projectdossier. 

 

 
 

Afbeelding 6: Risicobeoordeling 
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Verbetercyclus: 
Indien een uitgevoerde keuring niet het gewenste resultaat oplevert moet er een verbetering en/of herstel 
worden uitgevoerd. Het is wenselijk dat een organisatie van een Ondernemer binnen het eigen 
kwaliteitssysteem beschikt over een duidelijke signalering, registratie en verbetercyclus voor technische 
afwijkingen. De verbetercyclus moet duidelijk geregistreerd en onderbouwd worden. Aan het eind van de 
cyclus moet een herkeuring plaats vinden die in het bestaande Keuringsplan wordt geregistreerd. 
 
De verbetercyclus begint met het nogmaals vaststellen van de eisen waaraan een proces of product moet 
voldoen en wie verantwoordelijk is voor de uit te voeren kwaliteitsmetingen. Op procesniveau wordt dit 
vastgesteld door de directie op projectniveau bepaalt de kwaliteitsmanager de uitgangspunten voor de 
verbetercyclus. Op basis van het vastgestelde kwaliteitsniveau wordt de (project) organisatie ingericht en 
worden middelen beschikbaar gesteld om het vastgestelde kwaliteitsniveau te beheersen. Gedurende het 
ontwerp- en realisatieproces worden continu metingen uitgevoerd en verbeteringen doorgevoerd om het 
kwaliteitsniveau van het bedrijfsproces of eindproduct te realiseren. Het kwaliteitsniveau van het proces of 
eindproduct wordt vastgelegd in een kwaliteitsrapportage en/of dossier. Naar aanleiding van de bevindingen 
kan het kwaliteitsbeleid van de organisatie en/of het kwaliteitsniveau van het product structureel worden 
bijgesteld. Door registratie en rapportage van het verbeterproces (verbetercyclus) wordt het kwaliteitsbeleid 
van de organisatie en de te leveren productkwaliteit transparanter en beter reproduceerbaar. 
 
Registratie: 
Voor de traceerbaarheid en controle van de projectgegevens, kwaliteitsdocumenten, keuringsresultaten en 
herstelcycli is het wenselijk dat de organisatie van de Ondernemer een duidelijke standaard heeft voor de 
registratie van projectdocumenten (digitaal) van alle projecten. Binnen dit registratiesysteem moet de 
herkenbaarheid en traceerbaarheid voldoende zijn geborgd. Per document moet duidelijk zijn vermeld welke 
status dit document heeft en wat de datum is van de versie. 
 
Door een registratie en categorisatie van de projectgegevens wordt het voor de Ondernemer eenvoudiger om 
aan de wettelijke eisen te voldoen om een consumenten-/Opleverings-/As-built dossier aan te leveren. Het 
Instrument geeft een standaard indeling aan voor de projectregistratie en geeft een richtlijn aan voor de 
categorisatie. Met behulp van de indeling en de richtlijn kan vanaf de start van een project een ordentelijk 
dossier worden opgebouwd en kan sneller worden voldaan aan de wettelijke informatieplicht voor een 
bepaalde doelgroep. 
 
Voor het optimaal laten functioneren van de registratie is het van belang dat bij het vullen van een dossier een 
goed functionerend (digitaal) documentenregistratiesysteem wordt gebruikt. Hiermee wordt de 
toegankelijkheid, beheersbaarheid en traceerbaarheid van projectdocumenten vergroot. 
 
Om de resultaten van de keuring en het eventueel herstel van de bevindingen/ afwijkingen tijdens Reality 
checks te kunnen aantonen richting de Kwaliteitsborger dient bij iedere keuring tijd, locatie en aard van de 
afwijking te worden vastgelegd. Tevens dient traceerbaar te zijn welke herstelmaatregelen zijn uitgevoerd om 
kwaliteit van het betreffende Bouwwerk herstellen. 
  
Naast deze aandachtspunten voor de aantoonbaarheid van de kwaliteit van het project is van belang wanneer 
een keuring plaats vindt binnen het uitvoeringsproces. In een Keuringsplan dienen het aantal keuringen 
(steekproefomvang) en het keuringsmoment te worden aangegeven. De Ondernemer is verantwoordelijk voor 
het moment van keuring. Om dit goed te bewaken verdient het de voorkeur om de keuringsmomenten te 
koppelen aan de betreffende projectplanning. Criteria voor het bepalen van het juiste keuringsmoment zijn: 
 

• Keuren op een kritisch moment in het bouwproces. Keuren op kritische momenten in het bouwproces 
is wenselijk omdat dan het kwaliteitsrisico en de kans dat het resultaat in de As-built situatie niet 
wordt gehaald het grootst zijn. De Ondernemer dient in ieder geval zijn proces kritisch te bekijken en 
op een aantal momenten afhankelijk van het te keuren onderdeel een toetsing uit te voeren. Kritische 
momenten kunnen vaak werkzaamheden zijn die bij afwijkingen grote gevolgen voor de kwaliteit 
kunnen hebben. De kritische procesgang bepaalt ook veelal de frequentie van de Toetsen. 
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• Keuren omdat dit op een later moment onmogelijk is. Veel keuringen kunnen niet of onvoldoende 
zorgvuldig worden uitgevoerd in een later stadium van het proces omdat de betreffende onderdelen 
niet meer zichtbaar zijn of onbereikbaar. Ook kunnen de omstandigheden zodanig zijn beïnvloed bij 
verdere afbouw dat een juiste meting niet meer mogelijk is. De Ondernemer moet er dus op toezien 
dat de keuringen op het juiste moment in het proces worden uitgevoerd. 

• Keuren zodat herstel bij een negatief resultaat nog mogelijk is. Het tijdstip van een keuring moet 
zodanig worden gekozen dat bij een negatief resultaat de afwijking nog kan worden hersteld en een 
herkeuring kan plaats vinden. De Ondernemer kan dit eventueel managen binnen de 
keuringssystematiek door stop en bijwoonpunten in te voeren. Hiermee worden in het bouwproces 
signaleringsmomenten ingevoerd voor de keuringen en mag in sommige gevallen de bouw geen 
doorgang vinden als de keuring nog niet heeft plaats gevonden. 

• Keuren wanneer de condities voor de keuring overeenkomen met de toetsingsgrondslag. Bij veel 
kwaliteitsmetingen is niet alleen het resultaat vastgelegd maar zijn ook de omstandigheden 
omschreven waaronder een keuring moet plaats vinden. Wijken de omstandigheden af dan wordt de 
kwaliteitsmeting minder betrouwbaar. Dit geldt ook voor de apparatuur waarmee gemeten wordt. De 
Ondernemer zal er op toe moeten zien dat zowel de omstandigheden als de apparatuur zoveel 
mogelijk overeenkomen met de eisen die voor de keuring gelden. 

 
 
Borgingsplan: 
Op basis van een beoordeling van de Risico’s in het bouwplan, omgevingsrisico’s, uitvoeringsaspecten en het 
Keuringsplan van de Ondernemer stelt de Kwaliteitsborger het Borgingsplan op. Dit Borgingsplan dient uiterlijk 
4 weken voor start bouw te worden aangeleverd bij het bevoegd gezag. De Kwaliteitsborger is in het 
Instrument verantwoordelijk voor het opstellen en aanleveren van het Borgingsplan. Uitgangspunt binnen het 
Instrument is dat de kwaliteitsborging in een project een gezamenlijke verantwoordelijk is van de 
Kwaliteitsborger en de betreffende Ondernemer en beiden een bijdrage leveren aan het Borgingsplan. 
 
De Kwaliteitsborger zal op basis van de ontvangen projectdocumenten (onder andere Keuringsplan van de 
Ondernemer) een eigen aanvullende analyse maken voor de borging van het project. De Kwaliteitsborger moet 
op basis van het in de vergunning vastgelegde wettelijk vereiste kwaliteitsniveau de Risico’s voor de As-built 
kwaliteit analyseren en classificeren. De Kwaliteitsborger maakt daarbij gebruik van het eigen 
risicomanagementsysteem dat minimaal aan de volgende eisen moet voldoen: 

• Onderdelen te bevatten als constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysische aspecten en 
duurzaamheid. 

• Een rapportage format waarin zijn opgenomen beschrijving van het risico-aspect, argumentatie en 
toetsingsgrondslag. 

• Duidelijke classificering en onderbouwing.  
• Verwijzing naar aanvullende projectdocumenten en/of beheeraspecten. 

  
De Kwaliteitsborger dient op basis van de uitkomsten van de risicobeoordeling van het project en bijbehorende 
Keuringsplan van de Ondernemer te beoordelen. Naar aanleiding van deze beoordeling moet door de 
Kwaliteitsborger worden vastgesteld of voor Start bouw de aantoonbaarheid in de As-built situatie van de 
wettelijk vereiste kwaliteit in combinatie met het eigen borgingsproces voldoende beheerst zijn om na 
Oplevering van het project een Verklaring te kunnen afgeven. Indien de beheersing van het borgingsproces 
door de Ondernemer onvoldoende is om de gesignaleerde kwaliteitsrisico’s te beheersen dient de 
Risicobeoordeling met bijbehorende Keuringsplan van de Ondernemer en/of het auditregiem van de 
Kwaliteitsborger te worden aangepast. Het definitieve Borgingsplan van de Kwaliteitsborger omvat de uit te 
voeren keuringen van zowel de Kwaliteitsborger als de Ondernemer, het toetsniveau, de frequentie en de 
verantwoordelijke partij voor de keuring/borging van het Bouwproject. 
 
Het auditregime van de Kwaliteitsborger wordt vorm gegeven door het opstellen van een auditprogramma. Het 
auditprogramma zorgt voor het juiste aantal audits zodat Risico gestuurd voldoende beoordelingsmomenten 
worden uitgevoerd in de realisatiefase. Het minimale aantal audits per Bouwproject is afhankelijk van de van 
toepassing zijnde gevolgklasse. Voor Gevolgklasse 1 geldt een minimaal aantal audits per project van vier. Het 
auditprogramma heeft tot doel een gecontroleerd en voorspelbaar niveau van kwaliteitsborging in het 
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Bouwproject te behalen waardoor aannemelijk wordt dat in de As-built situatie bij Oplevering van het project 
wordt voldaan aan de wettelijke eisen. De Kwaliteitsborger dient voor Start bouw een auditprogramma te 
hebben opgesteld. 
 
Op basis van een Niet-kritieke afwijking, een kritieke afwijking of een Ernstig kritieke afwijking en bijbehorende 
sanctieladder wordt bepaald op welke wijze door de Kwaliteitsborger moet worden gehandeld wanneer het 
Bouwwerk op onderdelen niet voldoet het Bouwbesluit of anderszins niet voldoet aan de eisen waaraan de 
Ondernemer dient te voldoen. 
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Toelichting  
Aandachtspunt 

X   

Een bevinding die leidt tot verbetering van het functioneren 
van het borgingssysteem maar geen directe gevolgen heeft 
voor de werkwijze en resultaatverplichting van de 
Kwaliteitsborger en/of Ondernemer 

Niet-kritieke 
afwijking X   

Een afwijking die tot aanpassingen leidt van het 
borgingssysteem en tot verbetering van de 
resultaatverplichting van de Kwaliteitsborger/ Ondernemer 
zonder de afgifte van de Verklaring in gevaar te brengen. 

Kritieke afwijking 

X X  

Een afwijking van de werkwijze neergelegd in het Instrument 
die directe gevolgen kan hebben voor het functioneren van 
het borgingssysteem in het project en/of de 
resultaatverplichting van de Kwaliteitsborger/ Ondernemer en 
daarmee de afgifte van de Verklaring in gevaar komt. 

Ernstige kritieke 
afwijking  X X 

Afwijking die directe gevolgen heeft voor het functioneren van 
het borgingssysteem in het project en/of de 
resultaatverplichting van de Kwaliteitsborger/ Ondernemer. 

 
Standaard toetsing project: Een toetsregime met een frequentie zoals vermeld in artikel 12. 
Verscherpte toetsing bouwdeel: Een toetsregime met een hogere frequentie (dan de frequentie vermeld in 

artikel 12) als gevolg van bevindingen tijdens eerdere toetsen. Het gaat om 
toetsen op proces en/of productniveau van een bouwdeel. 

Verscherpte toetsing project:  Een toetsregime met een hogere frequentie (dan de frequentie vermeld in 
artikel 12) als gevolg van bevindingen tijdens eerdere toetsen. Het gaat om 
toetsen op proces en/of productniveau van het gehele Bouwproject. 

 
Gelijkwaardigheid:  
Qua gelijkwaardigheid moet de Kwaliteitsborger beoordelen of de aangeleverde informatie hem voldoende 
doen overtuigen dat op gelijkwaardige wijze wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit. Door de 
Ondernemer moet aannemelijk worden gemaakt dat met de gelijkwaardige oplossing voldaan wordt aan 
hetgeen beoogd is met de bouwtechnische eisen van het Bouwbesluit. Het gaat daarbij vooral niet om dat de 
Kwaliteitsborger geheel opnieuw de gelijkwaardige oplossing beoordeeld. 
 
Kwaliteitsverklaringen: 
Om de toepassing en kwaliteit van een product en/of bouwdeel aan te tonen mag gebruik gemaakt worden van 
(erkende) kwaliteitsverklaringen. Daarbij is het van belang dat het toepassingsgebied van de 
kwaliteitsverklaring overeenkomt met de vereiste keuring en de eisen uit de bijbehorende beoordelingsrichtlijn 
(BRL) in het werk worden getoetst. Indien de kwaliteitsverklaring de kwaliteit van het te keuren onderdeel in de 
AS-built situatie niet geheel borgt dienen aanvullende keuringen uitgevoerd te worden, zodat voor dit 
onderdeel aannemelijk wordt dat in de AS-built situatie volledig wordt voldaan aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
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Artikel 20 De informatieverstrekking na afronding van de bouwwerkzaamheden  
Wanneer in de As-built situatie sprake is van een gerechtvaardigd vertrouwen dat voldaan wordt aan de 
bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit zal de Kwaliteitsborger de Verklaring verstrekken aan zijn 
opdrachtgever. Deze Verklaring is gebaseerd en bevat alle vereiste informatie als op de model Verklaring 
behorende bij de ministeriele regeling kwaliteitsborging. Met de Verklaring is de vergunninghouder in staat om 
het Bouwwerk gereed te melden bij het bevoegd gezag en vervolgens na een wettelijke termijn van 10 dagen 
het Bouwwerk in gebruik te kunnen nemen.  
 
De kwaliteitsborging conform het Instrument vindt plaats op projectbasis. De volledige Oplevering van een 
project en het verstrekken van de – wettelijke – Verklaring door de Kwaliteitsborger kan pas plaatsvinden na 
het opleveren en samenstellen van het Gebouwdossier van het laatste Bouwwerk (ingeval van Gevolgklasse 1: 
‘woning’) in het project. De woningen kunnen gefaseerd opgeleverd worden, voorafgaand aan afgifte van de 
Verklaring, wanneer er door de Kwaliteitsborger geen Ernstig kritieke afwijkingen zijn gemeld bij het bevoegd 
gezag. Mochten er wel Ernstig kritieke afwijkingen zijn gemeld aan het bevoegd gezag, dan kan het bevoegd 
gezag door middel van handhaving de ingebruikname voorkomen.  
 
Casco Oplevering: 
De Kwaliteitsborger kan alleen een Verklaring afgeven indien de woningen in het project volledig voldoen aan 
alle bouwtechnische eisen van het Bouwbesluit 2012. Bij een casco woning kan door de Kwaliteitsborger geen 
Verklaring worden afgegeven. De Kwaliteitsborger kan door middel van een document aangeven welke 
onderdelen van het Bouwbesluit door hem zijn gecontroleerd en waarin een gerechtvaardigd vertrouwen 
bestaat dat op basis van de huidige staat van de woning(en) wordt voldaan aan het Bouwbesluit. Het is aan de 
Ondernemer om de opdrachtgever over de stand van zaken te informeren en nadere afspraken te maken over 
een verdere procedure voor het verkrijgen van de – wettelijke – Verklaring voor de woning(en).  
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5. Overige verplichtingen 
 
Artikel 21 Eigen borgingssysteem van de Kwaliteitsborger 
Uitgangspunt van het Instrument is dat de Kwaliteitsborger beschikt over een intern borgingssysteem. Dit 
borgingssysteem is ten minste gericht op het bewaken van een minimaal kwaliteitsniveau. Daarbij is het doel 
het naleven van de wettelijke eisen en voorschriften in een cyclus van plan-do-check-act. Het interne 
borgingssysteem moet aansluiten op de systematiek van het Instrument. Het interne borgingssysteem moet 
garantie bieden voor de beheersing van Risico’s. Daarbij moet het systeem de Instrumentaanbieder het 
vertrouwen geven dat de naleving van regels in goede handen is bij de Kwaliteitsborger. De Kwaliteitsborger 
moet er dan ook naar streven het borgingssysteem en de eigen processen steeds verder te verbeteren. Daarbij 
is het ook noodzakelijk dat de Kwaliteitsborger het interne borgingssysteem actueel houdt. Daarmee wordt 
bedoeld dat veranderingen in de eigen organisatie, zoals bijvoorbeeld personeelswisselingen, en eventuele 
wijzigingen in het Instrumentdirect verwerkt worden in het interne borgingssysteem. Het interne 
borgingssysteem bevat ten minste de volgende onderdelen: 

- Beschrijving offertetraject. 
- Model-overeenkomst. 
- Algemene voorwaarden. 
- De wijze van rapporteren aan de Ondernemer. 
- Procesbewaking. 
- Klachtenregister en een methode van afhandeling van klachten. 

 
Artikel 22 Veiligheid van de digitale omgeving 
De Kwaliteitsborger is verantwoordelijk voor een veilige digitale omgeving waarin alle informatie betreffende 
de kwaliteitsborging is opgeslagen en wordt verwerkt. Met veilige digitale omgeving wordt bedoeld dat 
ongenode gasten geen toegang kunnen krijgen tot informatie die niet voor hen bedoeld is. Mocht informatie 
toch onbedoeld bij derden terecht komen dan worden direct alle betrokken hiervan op de hoogte gesteld door 
de Kwaliteitsborger. Tevens worden Beheersmaatregelen getroffen om eenzelfde soort situatie in de toekomst 
te vermijden.  
 
Artikel 23 Actueel houden van informatie 
Zoals ook al beschreven onder artikel 21 heeft de Kwaliteitsborger de plicht om zijn interne borgingssysteem 
actueel te houden. De geldt overigens voor alle informatie die door de Kwaliteitsborger verstrekt is aan de 
Instrumentaanbieder ten behoeve van de toestemming om te mogen werken met het Instrument. Vinden er 
wijzigen plaatst in de eigen organisatie, zoals bijvoorbeeld personeelswisselingen, toepassing nieuw 
technieken, verbetering/aanpassing intern borgingssysteem, etc. dan wordt de Instrumentaanbieder hiervan 
direct op de hoogte gesteld. 
 
Artikel 24 Aanleveren van projectspecifieke informatie aan de Instrumentaanbieder en de toelatingsorganisatie 
De Instrumentaanbieder heeft de wettelijk taak om toezicht te houden op alle Kwaliteitsborgers die 
toestemming hebben gekregen om het Instrument te mogen toepassen. Doel van het toezicht is het 
zorgdragen dat de Kwaliteitsborger op een juiste wijze handelt volgens de regels van het Instrument en dat 
door toepassing van het Instrument er Bouwwerken ontstaan die ten minste voldoen aan de bouwtechnische 
eisen van het Bouwbesluit 2012. Om de toezichttaak goed te kunnen uitvoeren moet de Instrumentaanbieder 
over de volgende informatie beschikken: 

• Projectnaam en locatie*. 
• Gevolgklasse en type Bouwwerk*. 
• Beknopte beschrijving van het Bouwwerk. 
• Lokale en kadastrale aanduiding van het Bouwwerk*. 
• Naam (en adres) van degene die de kwaliteitsborging uitvoeren*. 
• Naam en adres Ondernemer en eventuele gemachtigde. 
• Naam en adres ontwerper. 
• Naam en adres bouwer. 
• Borgingsplan inclusief risicobeoordeling en het Keuringsplan van de Ondernemer. 
• De Verklaring en het daarbij horende geactualiseerde Borgingsplan. 
• Start bouw en Oplevering*. 
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Alle informatie gemarkeerd met een * worden door de Instrumentaanbieder doorgegeven aan de 
toelatingsorganisatie, zodat deze instaat is om zijn wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Deze informatie heeft 
de toelatingsorganisatie nodig voor het onder andere het kunnen uitvoeren van Reality Checks op de 
bouwplaats. Deze kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd worden door de toelatingsorganisatie.  
 
Onderstaande informatie rapporteert de Instrumentaanbieder jaarlijks aan de toelatingsorganisatie: 

• Hoeveel keer is het Instrument in een jaar ingezet. 
Hoeveel keer is een dossieronderzoek uitgevoerd en hoeveel keer is een controle ter plaatse 
uitgevoerd. 

• Hoeveel Kwaliteitsborgers werken met het Instrument. 
• Wat is het verloop in Kwaliteitsborgers en wat zijn de oorzaken van dat verloop (nieuwe 

toelating, ingetrokken, etc.). 
• Voor welke gevolgklasse en type Bouwwerken is het Instrument bedoeld en toegelaten en hoe 

verhoudt zich dit tot de daadwerkelijke toepassing. 
• Welke informatie levert het toezicht op: werking Instrument, toepassing Instrument door 

Kwaliteitsborgers. Leidt daarbij de opgehaalde informatie tot aanpassing van het Instrument, de 
wijze van toezicht op de toepassing van het Instrument, de interne organisatie van de 
Instrumentaanbieder. 

• Wat is het oordeel over de kwaliteit van Bouwwerken waarbij het Instrument wordt toegepast: 
in hoeverre – welke strijdigheden en hoe vaak – worden er bij het toezicht strijdigheden met de 
bouwregelgeving ontdekt en wat zijn de oorzaken hiervan. 

• Hoeveel keer heeft de Instrumentaanbieder moeten ingrijpen en wat was daarbij de mate van 
sanctioneren. Welke lering kan hieruit getrokken worden. Is verbetering te zien? 

• Hoeveel Kwaliteitsborgers zijn gewaarschuwd, geschorst en/of geschrapt en wat was de 
aanleiding daartoe? 

• In hoeveel gevallen zijn over de sancties procedures in de vorm van klacht, bezwaar en beroep 
ingesteld en – voor zover deze procedures zijn voltooid – wat zijn daarvan de resultaten in de 
zin van afwijzing, toekenning, intrekking of aanpassing sanctie, etc.?  

 
Artikel 25 Informatieverstrekking in geval geen Verklaring wordt afgegeven 
Wanneer bij Oplevering van een Bouwwerk blijkt dat er nog afwijkingen aanwezig zijn die het afgeven van een 
Verklaring in de weg staan geldt er een wettelijke informatieplicht. Het uitgangspunt is dat de Ondernemer alle 
zaken herstelt voor Oplevering. Is dit niet het geval dan zorgt de informatieplicht er voor dat de opdrachtgever 
op de hoogte is van de afwijkingen die nog aanwezig zijn in een Bouwwerk. De opdrachtgever zal in dat geval 
de Oplevering kunnen weigeren. De Kwaliteitsborger zal in de situatie dan ook geen Verklaring afgeven. 
Daarnaast stelt de Kwaliteitsborger de Instrumentaanbieder en het bevoegd gezag op de hoogte. Een 
Bouwwerk kan alleen gereed gemeld worden als alle afwijkingen zijn hersteld. Wordt een Bouwwerk 
desondanks wel in gebruik genomen dan is het bevoegd gezag als gevolg van de informatieplicht op de hoogte 
van de aard en omvang van de afwijkingen en kan zij op basis daarvan passende maatregelen nemen.  
 
Artikel 26 Aansprakelijkheidsverzekering 
Voor het mogen werken met het Instrument is de Kwaliteitsborger verplicht om een 
aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Binnen het Instrument is gekozen om aan te sluiten bij de algemeen 
geldende aansprakelijkheidsbepalingen van De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011). Door de Kwaliteitsborger 
moet te allen tijde een verzekeringsbewijs kunnen worden overlegd.  
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Artikel 27 Voortijdige beëindiging van de Overeenkomst  van de Kwaliteitsborger met de Ondernemer 
Wanneer besloten wordt om de Overeenkomst  van de Kwaliteitsborger vroegtijdig te beëindigd geldt er een 
informatieplicht. Niet alleen de opdrachtgever (in de meeste gevallen de ondernemer) en de 
Instrumentaanbieder, maar ook het bevoegd gezag wordt op de hoogte gebracht van de vroegtijdige 
beëindiging. Bij een vroegtijdige beëindiging van de opdracht van de Kwaliteitsborger is er feitelijk sprake van 
bouwen zonder Kwaliteitsborger. Ofwel er wordt in afwijking van de vergunning gebouwd. Hierover moet het 
bevoegd gezag van op de hoogte worden gesteld. Op basis van deze informatie bepaalt het bevoegd gezag of 
een handhavende actie wenselijk/noodzakelijk is. Het is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder (in 
de meeste gevallen de Ondernemer) om zorg te dragen voor een nieuwe Kwaliteitsborger en daarvan het 
bevoegd gezag ook direct op de hoogte te stellen.  
 
Artikel 28 Bewaartermijn 
In het algemeen bedraagt de garantietermijn zes jaar van een nieuwbouw woning. Deze gaat drie maanden na 
Oplevering van de woning in. Voor ernstige gebreken aan de fundering, hoofddraagconstructie en het casco, 
waardoor de bewoonbaarheid in het geding komt, geldt een garantietermijn van tien jaar. In dit artikel is een 
bewaartermijn van twintig jaar opgenomen na Oplevering. Op basis van deze gegevens is de huidige bewaartijd 
van het Projectdossier van de Kwaliteitsborger vastgesteld. 
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6. Geschillen 
 
Artikel 29 Geschillen tussen de Kwaliteitsborger en de Instrumentaanbieder 
In algemene zin is het uitgangspunt binnen het Instrument dat bij een verschil van mening altijd in overleg 
geprobeerd wordt dit voor iedere partijen naar tevredenheid op te lossen. In artikel 30 is beschreven dat 
wanneer er sprake blijft van een verschil van mening, tussen de Kwaliteitsborger en de Instrumentaanbieder 
het geschil kan worden voorgelegd aan de door de Instrumentaanbieder aangewezen Geschillencommissie 
voor Beroep en Bedrijf. Aan het aanhangig maken van de procedure zijn kosten verbonden. Tijdens een 
lopende arbitrageprocedure is het mogelijk dat partijen tot overeenstemming komen en een schikking 
bereiken of de procedure intrekken. Komt het tot een vonnis dan wordt in het vonnis duidelijk aangegeven wat 
het oordeel van de arbiters van De Geschillencommissie is. 
 
De Geschillencommissie kan besluiten een onafhankelijke deskundige een rapport op te laten maken. Daarna 
worden beide partijen uitgenodigd voor een zitting om een mondelinge toelichting te geven. Binnen vier tot zes 
weken na de zitting volgt er een uitspraak. Een uitspraak van De Geschillencommissie is bindend. Beide partijen 
moeten zich eraan houden. Wel bestaat er binnen de procedure onder bepaalde voorwaarden een 
mogelijkheid tot hoger beroep. 
 
Voor meer informatie over het indienen en afhandeling van een geschil kan de website van De 
Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/) worden 
geraadpleegd. 
 
Artikel 30 Geschillen tussen de Kwaliteitsborger en de Ondernemer 
In dit artikel is beschreven dat bij een verschil van mening tussen de Kwaliteitsborger en Ondernemer de 
Kwaliteitsborger zelf zorg moet dragen voor een geschillenregeling. Ook hierbij geldt het uitgangspunt dat eerst 
in goed overleg bekeken moet worden of het verschil van mening is op te lossen. Vervolgens is het aan de 
Kwaliteitsborger of hij kiest om het verschil van mening middels een geschillencommissie te beslechten of door 
het aantekenen van beroep bij de rechtelijke macht. De wijze van geschillenbeslechting moet beschreven en 
geborgd zijn in het interne borgingssysteem van de Kwaliteitsborger.  
 
 
  

http://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/
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Bijlage: Transponeringstabel 
 
In onderstaand overzicht is een transponeringstabel opgenomen met het wettelijk kader waaraan een 
Instrument voor kwaliteitsborging aan moet voldoen en de vindplaats van de beschrijving van het wettelijk 
kader in het Instrument. 
 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Instrument  
Voorschrift Onderdeel Artikel Titel 
- Begripsbepaling 1 X 
7aa Reikwijdte activiteiten 

kwaliteitsborging 
2, 3 X  

7ab Toepassingsgebied 2, 3 X 
7ae t/m 
7ag 

Sanctiestrategie 13 X 

1.36 Risicobeoordeling 17-19 X 
1.36 Borgingsplan 17-19 X 
1.37 Geen toestemming Kwaliteitsborger 9-12 X 
1.38 Onafhankelijkheid Kwaliteitsborger 5 X 
1.39 Opleiding, kennis en ervaring 

Kwaliteitsborger 
6, 16 X 

1.40 Administratieve organisatie 
Kwaliteitsborger 

5, 7-10, 
14-16, 21-
24, 27, 29 

X 

1.41 Informatieverstrekking 
Kwaliteitsborger aan 
Instrumentaanbieder 

25, 26 X 

1.42 Informatieverstrekking 
Kwaliteitsborger aan Ondernemers en 
bevoegd gezag 

20, 26 X 

1.43 Maatregelen Instrumentaanbieder 4, 11-13, 
28, 30, 31  

X 
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