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1.0

Inleiding

1.1

Algemeen
Voor u als ondernemer bereidt SWK zich voor op de stelselwijziging van de Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen. De komende periode zal met gebruikmaking van
proefprojecten geoefend worden met deze nieuwe wetgeving. Op basis van de huidige
planning treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: de Wet) fasegewijs in
werking per 1 januari 2021.
Het wetsvoorstel stelt criteria aan de uitvoering van kwaliteitsborging bij het ontwerp en de
realisatie van bouwwerken.
Een van de consequenties van de Wet is dat de kwaliteit van het bouwwerk bij oplevering
aantoonbaar moet zijn vastgelegd in een gebouwdossier. Dit heeft tot gevolg dat zowel in de
ontwerpfase als in de realisatiefase een duidelijke toetsing moet plaats vinden van de
gerealiseerde kwaliteit en dat deze toetsingen met bijbehorende bevindingen en eventuele
wijzigingen vastgelegd en traceerbaar moeten zijn.
De toetsende rol van de gemeenten met betrekking tot de technische kwaliteit voor het
verstrekken van de vergunning komt in het nieuwe stelsel te vervallen. Gemeenten zullen de
technische uitgangspunten van het Bouwbesluit ook tijdens de realisatie niet meer controleren.
De huidige rol van de gemeente op het gebied van kwaliteitsbewaking wordt door private
partijen overgenomen (kwaliteitsborgers). De gemeente houdt wel zijn handhavende taak.
SWK beoordeelt al ruim 35 jaar het kwaliteitssysteem van de deelnemer en toetst de kwaliteit
van projecten ten behoeve van het verstrekken van het waarborgcertificaat. De Wet is voor
SWK aanleiding om te bekijken of de lean werkwijze voor de waarborgtoets gebruikt kan
worden voor een instrument dat aan de Wet voldoet.
SWK heeft een lean instrument ontwikkeld: Instrument Kwaliteitsborging VKB.
Het Instrument Kwaliteitsborging VKB heeft nu al een voorlopige goedkeuring van het
ministerie van binnenlandse zaken en koningsrelaties (BZK) om toegepast te worden in de
proefprojecten. SWK streeft naar definitieve goedkeuring binnen het nieuwe stelsel van
kwaliteitsborging.
Voorafgaand aan de Wet is SWK participant in het experiment onder de crisis- en herstelwet
met grondgebonden woningen en de proefprojecten vanuit het ministerie van BZK.
Deelnemers, Gemeenten en SWK doen daarbij gezamenlijk ervaring op met de praktische
uitvoering van de Wet.
Om u als deelnemer van SWK verder te ondersteunen bij het implementeren van de nieuwe
procedures voor kwaliteitsborging en deze procedures goed te laten aansluiten op het SWK
Instrument Kwaliteitsborging VKB is door SWK deze richtlijn Instrument Kwaliteitsborging
VKB opgesteld.

1.2

Doelstelling Instrument kwaliteitsborging VKB

Het Instrument en de richtlijn hebben tot doel om op projectbasis bij toepassing van een bepaalde
gezamenlijke borgingsmethodiek door kwaliteitsborger en ondernemer, het voor de opdrachtgever
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(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

Afbeelding 1: Principe methodiek Instrument kwaliteitsborging VKB

Daarnaast kan het Instrument kwaliteitsborging VKB door de ondernemer gebruikt worden om op
projectbasis door middel van een (consumenten)dossier het voor de opdrachtgever (bouwconsument)
aantoonbaar en aannemelijk te maken dat het opgeleverde product (As-Built) voldoet aan de wettelijke
en/of contractueel overeengekomen kwaliteitseisen.
Instrumentaanbieder
De instrumentaanbieder is verantwoordelijk voor:







De juiste procesbeschrijving van het Instrument kwaliteitsborging VKB, zodat wordt voldaan
aan de wettelijke eisen vastgelegd in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
De juiste toepassing van het Instrument kwaliteitsborging VKB door de kwaliteitsborger op
basis van de in het Instrument kwaliteitsborging VKB beschreven eisen aan de
kwaliteitsborger.
De toelating van kwaliteitsborger(s) die het Instrument kwaliteitsborging VKB mogen
toepassen.
Verificatie door de Instrumentaanbieder van de juiste procesgang en legitimiteit van de
kwaliteitsborger om tot het verstrekken van een verklaring in een project te kunnen overgaan.
Het oprichten en in stand houden van een College van Deskundigen dat minimaal 1x per jaar
wordt geïnformeerd over mutaties van het SWK register kwaliteitsborgers, de toepassing van
het Instrument kwaliteitsborging VKB in de projecten en aanpassing van het Instrument
kwaliteitsborging VKB.

Kwaliteitsborger
De kwaliteitsborger binnen het Instrument kwaliteitsborging VKB 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 bepaald de
kwaliteitsborger zelf of er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat aan het vereiste wettelijk
kwaliteitsniveau bij oplevering wordt voldaan.
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De kwaliteitsborger is daarbij verantwoordelijk voor de volgende onderdelen:












Het offreren van de toepassing van het Instrument kwaliteitsborging VKB op projectbasis bij
de ondernemer op basis van een borgingsplan.
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 kwaliteitsborging VKB.
Het in stand houden van de registratie in het register kwaliteitsborging.
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, de technische
eisen uit het vigerende Bouwbesluit, de laatste versie van het Instrument kwaliteitsborging
VKB 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 (Bouwbesluit).
Controle van het project waarbij aantoonbaar onafhankelijk van andere organisaties en zonder
commerciële en/of financiële betrokkenheid (anders dan het eigen honorarium) gewerkt wordt.
Indien afgesproken met de ondernemer het monitoren van een hoger kwaliteitsniveau tijdens
de realisatie, het controleren van de aantoonbaarheid in de As-Built situatie en het melden van
onherstelbare afwijkingen ten behoeve van het met de ondernemer afgesproken hogere
kwaliteitsniveau.

Ondernemer
Het kenmerk van het Instrument kwaliteitsborging VKB 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 kwaliteitsborging VKB 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 2: 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
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beoordeeld binnen een project de procesgang en aantoonbaarheid van de borgingsmethodiek 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 beoordeling wordt door de
kwaliteitsborger voor melding bouwactiviteit (melding bouwactiviteit is van toepassing na
inwerkingtreding wet. Tijdens de proefprojecten is er sprake van het aanleveren van aanvullende
stukken als voorwaarden van de benodigde omgevingsvergunning) een borgingsplan vastgesteld.
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 borgingsregiem van de ondernemer wordt door de kwaliteitsborger binnen het Instrument
kwaliteitsborging VKB getoetst aan de volgende criteria:








1.3

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.
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 beoordelingsregiem van de ondernemer op basis van voldoende kennis en ervaring voor
de betreffende bouwkundige 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.

Toepassingsgebied Instrument kwaliteitsborging VKB

Het uitgangspunt van het Instrument kwaliteitsborging VKB is om te komen tot een integrale
kwaliteitsborging die de As-Built kwaliteit van het project aantoonbaar maakt op het vereiste wettelijk
kwaliteitsniveau voor de diverse stakeholders in het project.
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 bouwwerk en bijbehorende borgingsmethodiek van de ondernemer te
beoordelen. Bij een positieve beoordeling van de kwaliteitsborger wordt conform de voorwaarden een
verklaring verstrekt voor de As-Built situatie.
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Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Afbeelding 4: Systeem Instrument kwaliteitsborging VKB

Het toepassingsgebied van het Instrument kwaliteitsborging VKB omvat alle bouwwerken waarvoor
een omgevingsvergunning dient te worden verleend in de gevolgklassen 1 met uitzondering van
civiele kunstwerken en andere civiele constructies. Daarnaast kan de beschreven methodiek door de
ondernemer in overleg met de kwaliteitsborger ook worden toegepast op de gevolgklassen 2 en 3
waarbij geen wettelijk verplichte verklaring wordt afgegeven voor het bevoegd gezag (gemeente).
Tevens kan het instrument worden toegepast 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 vingerende Bouwbesluit 2012 gelden als minimum niveau voor de
kwaliteitsborging bij toepassing van het instrument kwaliteitsborging VKB.
Op basis van de gefaseerde invoering van het stelsel van kwaliteitsborging is in het Instrument
kwaliteitsborging VKB 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 aan het Instrument kwaliteitsborging VKB.

1.4

Toepassingsgebied Richtlijn

Het toepassingsgebied van deze richtlijn beperkt zich tot de kwaliteitssystemen en bijbehorende
borgingsystemen van de deelnemers die voor het voldoen aan de nieuwe Wet gebruik maken van een
model dat past binnen het Instrument kwaliteitsborging VKB.
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1.5

Terminologie

Aandachtspunt

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.

Administratie

Omvat alle systemen en documenten die informatie over het proces,
organisatie en project bevatten.

As built

Het Bouwwerk zoals gerealiseerd op het moment van overdracht (Oplevering)
aan opdrachtgever.

Beheersmaatregelen

Maatregelen om afwijkingen te voorkomen of te reduceren.

Bouwproject

Project bestaand uit één of meer Bouwwerken.

Bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal,
die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond
verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld
om ter plaatse te functioneren, met uitzondering van zelfstandige
infrastructurele werken.

Bureautoets

Een Procestoets die een Toets van de Administratie inhoudt en mede omvat
een onderzoek op basis van interviews.

Borgingsplan

Een plan, document of rapport waarin de wijze waarop de kwaliteitsborging
wordt uitgevoerd, is vastgelegd, waarin tenminste is opgenomen de
beoordeling of het ontwerp van het Bouwproject en/of de uitvoering van de
bouwwerkzaamheden voldoet aan de voorschriften, bedoeld in de
hoofdstukken 2 tot en met 6 van het Bouwbesluit 2012, alsmede de tijdstippen
waarop de kwaliteitsborging wordt uitgevoerd, gebaseerd op de
Risicobeoordeling.

Dag

Werkdag.

Gebouwdossier

Het dossier van de Ondernemer betreffende het Bouwproject dat onderwerp is
van de Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Kwaliteitsborger.

Instrument

Kwaliteitsborgingssysteem voor het bewaken van de kwaliteit conform de
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, zoals verwoord in dit Instrument
Kwaliteitsborging VKB.

Instrumentaanbieder

Rechtspersoon SWK die bij de toelatingsorganisatie geregistreerd staat als de
indiener/aanbieder van het Instrument.
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Integrale beoordeling

Beoordeling waarbij onderdelen van een Bouwproject in relatie tot het
Bouwproject in het algemeen en in relatie tot een deel van dat Bouwproject
wordt beoordeeld.

Keuringsplan

Plan opgesteld door de Ondernemer, houdende onderdelen van door hem te
verrichten werkzaamheden, die worden onderworpen aan door hem uit te
voeren keuringen.

Kritieke afwijking

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

Kwaliteitsborger

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie door VKB toestemming is verleend
voor het gebruik van het Instrument.

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

De opdrachtgever van de Kwaliteitsborger, die opdracht verleent tot het
uitvoeren van kwaliteitsborging bij een bepaald Bouwproject.

Oplevering

Het moment waarop het proces verbaal van Oplevering door partijen wordt
ondertekend c.q. de overdracht van “As built” plaatsvindt.

Overeenkomst

Contractuele afspraken tussen de Kwaliteitsborger en de Ondernemer.

Procestoets

Beoordelen van het functioneren van de processen. In de Procestoets komen
de volgende aspecten terug: aansturing van het proces, beheersing van de
Risico’s in het proces en bestaat uit een zogenaamde “Reality Check” die
eventueel aangevuld wordt met een Bureautoets.

Producttoets

Beoordeling van (een deel van) het Bouwwerk of het voldoet aan
de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van
bestuur als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub a Woningwet, artikel 2 lid 4
Woningwet, of artikel 120 Woningwet. De Producttoets kan bestaan uit een
Bureautoets en/of een Reality Check.

Projectdossier

Dossier van de Kwaliteitsborger, waarin alle relevante informatie met
betrekking tot de kwaliteitsborging gedocumenteerd is vastgelegd.

Reality Check

Controle op de bouwplaats van het Bouwproject.

Risico

Het in gevaar komen van het behalen van de gestelde kwaliteitseisen.

Risicobeoordeling

Beoordeling van de aan het Bouwproject, bouwproces en bouwproduct
verbonden Risico’s door de Kwaliteitsborger.
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Standaard
documentenlijst

Lijst opgesteld door de Instrumentaanbieder waarin zijn opgenomen de
minimaal vereiste ontwerpdocumenten voor het kunnen starten van de
ontwerpbeoordeling door de Kwaliteitsborger.

Start bouw

Als Start bouw geldt de datum dat gestart wordt met de grond- of
funderingswerkzaamheden.

Toetsen

Inspecties en beoordelingen van de diverse onderdelen van het Bouwproject,
waaronder de Procestoets, Producttoets en Bureautoets.

Toetsrapportages

Rapportage waarin de bevindingen zijn opgenomen van de Bureautoets en
Reality Check.

Verklaring

De eindverklaring van de Kwaliteitsborger ex artikel 10.1 waarin verklaard
wordt dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het Bouwwerk
voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub a Woningwet, artikel 2
lid 4 Woningwet, of artikel 120 Woningwet.
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2.0

Kwaliteitssysteem deelnemer

2.1

Algemene eisen
Het Instrument Kwaliteitsborging VKB bestaat uit een beschrijving van het instrument en de
bijbehorende toelichting. Het Instrument Kwaliteitsborging VKB is gebaseerd op het
uitgangspunt dat het kwaliteitssysteem van de deelnemer zodanig moet zijn ingericht dat een
volledige en zorgvuldige technische risicobeheersing mogelijk is die zorgt voor een
gerechtvaardigd vertrouwen het project als geheel voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit
2012.
Dit betekent dat er bij de ondernemer zowel op bedrijfsniveau als projectniveau een duidelijke
technische risicobeheersing ten aanzien van de kwaliteit aanwezig moet zijn en de resultaten
van deze risicobeheersing aantoonbaar en meetbaar moeten zijn.

2.2

Kwaliteitssysteem deelnemer
De ondernemer dient bij voorkeur te beschikken over een duidelijk omschreven
bedrijfskwaliteitssysteem waarin de verschillende processen en procedures voor de
kwaliteitsbewaking, registratie, beheersing en kwaliteitsverbetering van projecten zijn
vastgelegd. Het beheer en onderhoud van het kwaliteitssysteem moet worden uitgevoerd door
een aparte kwaliteitsafdeling of persoon binnen de eigen organisatie van de deelnemer, die
direct verantwoording aflegt aan de directie en/of het bestuur van de organisatie.

2.2.1

Kwaliteitshandboek
De benodigde procesbeschrijvingen kunnen in een (digitaal) kwaliteitshandboek worden
beschreven en moeten door alle medewerkers, werkzaam binnen de organisatie van de
deelnemer, kunnen worden benaderd.
Het kwaliteitshandboek van de deelnemer moet minimaal de volgende procedures bevatten:
 De aanvraag omgevingsvergunning;
 Opdrachtverstrekking kwaliteitsborger;
 Risicobeoordeling projecten t.o.v. Bouwbesluit, Omgevingsfactoren die de technische
eisen van het Bouwbesluit kunnen beïnvloeden, bedrijfskwaliteitsniveau en/of het
kwaliteitsniveau van de garantie;
 Keuringsplan op basis van risicoanalyse;
 Melding bouwactiviteit (alleen van toepassing na inwerkingtreding Wet);
 Afstemming borgingsplan kwaliteitsborger bij de uitvoering van projecten
(keuringsplan);
 Structurele registratie van de resultaten van de borging bij projecten (gebouwdossier);
 Overdracht van de geregistreerde gegevens bij oplevering aan de verschillende
betrokken partijen;
 Nazorg.

2.2.2

Beheer kwaliteitssysteem
Binnen de organisatie moet een medewerker verantwoordelijk zijn voor het beheer en up to
date houden van het kwaliteitssysteem. Jaarlijks dient de medewerker door middel van interne
audits vast te stellen of het kwaliteitssysteem en de daarin beschreven procedures worden
toegepast en/of de resultaten overeenkomen met de gedefinieerde kwaliteitsdoelstellingen van
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de organisatie en de wetgeving. De kwaliteitsborger zal bij het opstellen van het borgingsplan
van een project de ondernemer verzoeken om doormiddel van inzage in het
kwaliteitsmanagementsysteem aan te tonen dat de door de ondernemer toegepaste methodiek
van risicobeoordelingen en keuringsplan up-to-date wordt gehouden en is afgestemd op de
voor het project relevante regelgeving.
2.2.3

Betrokkenheid directie
De kwaliteitsdoelstelling, het kwaliteitsmanagementsysteem en de daarin beschreven
procedures dienen door de directies van de deelnemers te worden onderschreven en
geautoriseerd te zijn.
De verantwoordelijke kwaliteitsmanager informeert de directie minimaal een maal per jaar
door middel van een managementreview kwaliteit over het functioneren van het
kwaliteitssysteem en bijbehorende borgingmethodieken en eventuele afwijkingen. Verder
adviseert de kwaliteitsmanager de directie over het verbeteren van het
bedrijfskwaliteitssysteem.
De input voor het managementreview dient minimaal de volgende items te bevatten:
 Resultaat audits kwaliteitssystemen en borgingmethodiek.
 Procesprestaties ten aanzien van kwaliteitsbeleid.
 Status preventies en corrigerende maatregelen.
 Vervolgmaatregelen vorige review.
 Beleidsmatige wijzigingen of aanvullingen die van invloed zijn op het huidige
kwaliteitssysteem van de organisatie.
De output van het managementreview moet minimaal de volgende items bevatten:
 Verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem en/of de
borgingsmethodiek.
 Verbetering van de doeltreffendheid van de bijbehorende processen.
 Behoefte aan middelen.

2.2.4

Kwaliteitsbeleid en onafhankelijkheid
Het kwaliteitsbeleid van de deelnemer moet door de directie worden vastgesteld door middel
van een ondertekende beleidsverklaring of een gelijkwaardig document.
Om een goed functioneren van het kwaliteitssysteem te waarborgen dienen er aan de
organisatiestructuur en in de procedures voor inschakeling van derden eisen te worden gesteld
die de onafhankelijkheid van de beoordeling van de kwaliteitsborging. De kwaliteitsafdeling
binnen de organisatie van de deelnemer dient een onpartijdige positie in te nemen ten opzichte
van de overige bedrijfsonderdelen die zich bezig houden met de ontwikkeling en productie van
projecten. De bewaking, borging en monitoring van de kwaliteit mag niet beïnvloed worden
door de belangen van de ontwikkelende, adviserende en/of uitvoerende afdelingen binnen de
onderneming. De onafhankelijke positie geldt eveneens bij het inschakelen van externe
medewerkers en/of partijen voor de kwaliteitsbewaking, borging en registratie. Deze partijen
mogen bij voorkeur geen directe binding hebben met het te beoordelen project.
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Om de onafhankelijke positie verder te waarborgen wordt door de betreffende
verantwoordelijke kwaliteitsmanager over het functioneren van het interne kwaliteitssysteem
direct gerapporteerd aan de directie van de betreffende organisatie.
2.2.5

Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie
De taken, bevoegdheden en het kennisniveau van de medewerkers van de deelnemer van SWK
zijn voor de beheersing van de kwaliteit zodanig vastgelegd dat een juiste kwaliteitsbeheersing
verzekerd is. Wanneer de deelnemer voor het beheer en borgen van de eigen kwaliteit gebruik
maakt van derden, heeft de aangesloten organisatie tot taak deze werkzaamheden te
coördineren. Om de coördinatie met deze partijen goed te laten verlopen dienen eisen gesteld
te worden aan de werkmethodiek, de rapportage, het kennisniveau conform de uitgangspunten
van het eigen kwaliteitssysteem en de gehanteerde borgingssystematiek
De deelnemer is verantwoordelijk voor:
 De uniformiteit van de kwaliteitsbeoordeling op projectniveau en de risicoinventarisatie;
 Dat de uitgevoerde beoordelingen uitgevoerd zijn op alle gebouwdelen onder de
vergunningverstrekking;
 Dat alle risico-items volledig zijn beoordeeld op het daarvoor noodzakelijke
kennisniveau;
 Dat onderdelen die niet beoordeeld zijn en/of onvolledig beoordeeld zijn in een
bepaalde fase, benoemd zijn in de rapportage en worden herbeoordeeld;
 Verificatie heeft plaats gevonden van de door de aangesloten organisatie gedefinieerde
kwalitatieve uitgangspunten op zowel proces als project niveau;
 Verificatie heeft plaats gevonden van de registratie van de resultaten van het
kwaliteitsonderzoek/ gebouwdossier.
Het hoofd van de afdeling Kwaliteitsmanagement of de kwaliteitsmanager van de deelnemer
is eindverantwoordelijke voor de coördinatie en beheersing van de kwaliteitsbewaking van de
organisatie.
De in te schakelen derden die mede verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitsbewaking en/of
borging dienen minimaal te voldoen aan de volgende eisen:
 Langdurige ervaring in het toetsen en beoordelen van producten en processen in de
bouw;
 Ervaring op het gebied van risico inventarisatie;
 Uitgebreide kennis van het Bouwbesluit op een specifiek gebied (constructieve
veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en energiezuinigheid) aangevuld met kennis
op het gebied van goed en deugdelijk werk,
 Voldoende expertise en kennisniveau voor een integrale kwaliteitstoets;
 Vaardigheid in het rapporteren en registreren van de bevindingen.
De deelnemer blijft, ook bij het inschakelen van derden voor specifieke onderdelen,
eindverantwoordelijke voor de compleetheid en samenhang van het gebouwdossier bij
oplevering. Indien onderdelen in het gebouwdossier ontbreken of strijdigheden worden
geconstateerd in de geregistreerde kwalitatieve prestaties van het eindproduct heeft de
borgingsmethodiek van de deelnemer onvoldoende gefunctioneerd en is niet voldaan aan de
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eisen van het Instrument kwaliteitsborging VKB. De deelnemer van SWK is verantwoordelijk
voor verdere aanvulling of correctie van de kwaliteitsregistratie.

3.0

Borgingsmethodiek ondernemer

3.1

Algemeen
Kenmerk van het Instrument Kwaliteitsborging VKB is dat de ondernemer een duidelijke
eigen verantwoordelijkheid heeft voor het borgen en realiseren van de kwaliteit in de AS-Built
situatie. Deze benadering komt duidelijk naar voren bij de afstemming van de werkzaamheden
tussen de kwaliteitsborger en de ondernemer. De door de ondernemer gehanteerde
borgingsmethodiek en de uitvoering daarvan zijn bepalend voor de inzet van de
kwaliteitsborger. Op basis van het kwaliteitssysteem van de ondernemer en de door de
ondernemer opgestelde risicoanalyse en project-keuringsplan worden door de kwaliteitsborger
de eigen werkzaamheden bepaald. De kwaliteitsborger bepaald of op basis van de eigen inzet
in combinatie met de geplande inzet van de ondernemer voldoende zekerheid wordt verkregen
om na realisatie in de AS-Built situatie een verklaring te kunnen verstrekken conform de Wet.
Is naar de mening van de kwaliteitsborger de beheersing en aantoonbaarheid door de
ondernemer onvoldoende ten opzichte van het eindresultaat en/of het verstrekken van de
verklaring dan zal de kwaliteitsborger de eigen controle momenten moeten verhogen. De
beoordeling en afstemming van de registratie en beheersing van de kwaliteit op
Bouwbesluitniveau worden per project vastgelegd in een project-borgingsplan. Dit projectborgingsplan dient bij melding bouwactiviteit aan bevoegd gezag te worden aangeboden.
Het bevoegd gezag krijgt daarmee inzicht in de private borging van het project en zal vanuit
de eigen verantwoordelijkheid voor de handhaving het borgingsplan beoordelen. Mocht het
Bevoegd Gezag van mening zijn dat de private borging onvoldoende zekerheid biedt voor het
eindresultaat dan dient dit zo spoedig mogelijk aan de vergunninghouder te worden
medegedeeld. De vergunninghouder zal dit zo spoedig mogelijk melden aan alle betrokken
partijen. Bij opmerkingen op het borgingsplan wordt de melding bouwactiviteit beschouwt als
niet gedaan en bestaat het risico dat start bouw verschoven moet worden. De betrokken
partijen dienen zo spoedig mogelijk een nieuw herzien borgingsplan in te dienen bij Bevoegd
Gezag.
Zoals reeds eerder vermeld is voor de afstemming van de werkzaamheden een risico-analyse
en een keuringsplan van de ondernemer noodzakelijk. Om deze beide documenten op te
stellen en inhoud te geven is een bepaalde mate van uitwerking van de technische gegevens
wenselijk. Indien deze documenten op basis van een voorlopig ontwerp worden opgesteld is
de kans groot dat het borgingsplan in een later stadium van het project zal moeten worden
bijgesteld of dat Bevoegd Gezag een nadere uitwerking van het borgingsplan eist.
De risicoanalyse van het project heeft tot doel op basis van het ontwerp verhoogde risico’s te
benoemen ten aanzien van het uiteindelijk te behalen prestatieniveau vastgelegd in het
Bouwbesluit. Gezien de beoordeling van de As-Built situatie zijn niet alleen ontwerprisico’s
van toepassing maar ook uitvoeringsrisico’s.
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Het keuringsplan geeft aan welke onderdelen van het Bouwbesluit gekeurd moeten worden om
aan te tonen dat het project voldoet aan de geldende regelgeving. Tevens wordt in het
keuringsplan aangegeven hoe groot de steekproef is per onderdeel. De risicoanalyse is van
invloed op de steekproefgrootte.
De verandering van de vergunning aanvraag, de samenwerking met de kwaliteitsborger, het
opstellen van een technische risicoanalyse, een keuringsplan en het uitvoeren van keuringen
zal voor de ondernemer zowel in de ontwikkelings- als de uitvoeringfase veranderingen tot
gevolg hebben.
Voor de eigen (interne)borging en registratie heeft de ondernemer de mogelijkheid om derden
in te schakelen in verband met expertise of procesmatige inzet. Deze derden kunnen
bijvoorbeeld een constructeur en/of ketenpartners zijn. Deze derden zullen echter ten alle
tijden werken onder de verantwoordelijkheid en coördinatie van de ondernemer.
De gezamenlijke inspanning van ondernemer en kwaliteitsborger moet er op gericht zijn om
voldoende aantoonbare zekerheid te verkrijgen om bij gereed melding van het project een
dossier Bevoegd Gezag met bijbehorende verklaring te verstrekken. Het kwaliteitsbeleid en de
uitvoering daarvan binnen een onderneming is een verantwoordelijkheid van de
kwaliteitsafdeling en/of kwaliteitsmanager in samenwerking met de directie. De
kwaliteitsafdeling en/of kwaliteitsmanager moet er op toezien dat de eigen procedures voor
zowel het eigen personeel als dat van derden worden gevolgd en het geregistreerde
eindresultaat in de AS-Built situatie aantoonbaar voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

3.2

Borgingssystematiek VKB

3.2.1

VO-fase
Allereerst dient een organisatie te bepalen met welk Instrument (Borgingsmethodiek) in het
project zal worden gewerkt. Het door de ondernemer toegepaste instrument en de
verantwoordelijkheid voor de communicatie met de gemeente moeten afgestemd worden met
de opdrachtgever. Bij de aanvraag van de vergunning wordt naar Bevoegd Gezag aangegeven
welk instrument voor een project wordt toegepast.
De beoordeling van de vergunningaanvraag vindt conform de nieuwe wetgeving plaats op
basis van het bestemmingsplan, de welstandeisen en de eisen voor de omgevingsveiligheid.
De technische beoordeling van het project op basis van bouwbesluit blijft bij de
vergunningaanvraag achterwege. De ondernemer behoeft dan ook geen verdere technisch
inhoudelijke documenten aan te leveren behoudens wat noodzakelijk is voor een
welstandsadvies en/of de omgevingsveiligheid.
In plaats van de technische beoordeling bij de vergunningaanvraag wordt in de procedure met
de gemeente een tweede beoordelingsmoment ingevoerd namelijk melding bouwactiviteit.
Deze melding bouwactiviteit dient uiterlijk 4 weken voor start bouw plaats te vinden. Bij de
melding bouwactiviteit moet een kwaliteitsborger worden benoemd naar bevoegd gezag en
een borgingsplan te worden aangeleverd dat inzicht geeft in de beheersing van de
Bouwbesluiteisen in de AS-Built situatie bij oplevering.

CONCEPT

15

versie 5: 29-01-2020

In de VO fase zijn er nog te veel onduidelijkheden in het ontwerp voor zowel de ondernemer
als de kwaliteitsborger om een betrouwbaar keuringsplan en borgingsplan te komen zoals
bedoeld bij de melding bouwactiviteit. De ondernemer kan echter op basis van het gehanteerde
bouwsysteem en het standaard afwerkingsniveau van zijn woning een concept keuringsplan
maken in de VO fase. Het concept keuringsplan VO kan gebruikt worden bij de
contractonderhandelingen met de kwaliteitsborger maar vormt nog niet de basis voor het
opstellen van een definitief borgingsplan voor bevoegd gezag.
3.2.2

DO-fase
Het borgingsplan is verplicht bij de melding bouwactiviteit en dient een volledig inzicht te
geven van de beheersmaatregelen en keuringen die in het project worden uitgevoerd van zowel
de ondernemer als de kwaliteitsborger. De ondernemer moet voordat het borgingsplan
opgesteld wordt het eigen keuringsprogramma vaststellen voor het project.
Daarvoor maakt hij een risicoanalyse op basis van de technische eisen vanuit het Bouwbesluit
en een keuringsoverzicht van de uit te voeren keuringen met bijbehorende frequentie. Het
Borgingsplan wordt daarna door de ondernemer en/of de kwaliteitsborger opgesteld. De
kwaliteitsborger moet het borgingsplan altijd vaststellen.
Voor de melding bouwactiviteit zijn dus 3 acties noodzakelijk:
A
Risico-beoordeling
Om tot een goede borging te komen moeten ten minste de technische risico’s in kaart
gebracht worden op bouwkundig gebied waarbij (minimaal) rekening wordt gehouden met de
voorschriften (hoofdstuk 2 t/m 6) van het Bouwbesluit 2012 en de door de gemeente
benoemde omgevingsrisico’s. De te inventariseren risico’s worden bepaald door de
ontwerpuitgangspunten, complexiteit ontwerp, kopers opties, noviteiten, materiaalkeuze, het
toe te passen bouwsysteem en complexiteit van de uitvoering.
De ondernemer stelt voor het inventariseren van de risico’s een lijst samen waarop alle
aspecten van het Bouwbesluit worden benoemd.
Voor ieder aspect wordt een risico bepaald, waarbij met 3 risicoklassen wordt gewerkt: Klasse
1 (gering risico), Klasse 2 (mogelijk risico), Klasse 3 (risico).
De aangegeven risicoklassen kunnen als volgt worden omschreven:
Klasse 1 (gering risico)
De geconstateerde risico’s hebben een geen effect op de beheersbaarheid van de as-built
kwaliteit bij oplevering van het project en voor het verstrekken 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 project en inspectie van dit
onderdeel wordt uitgevoerd conform de standaard voor de aantoonbaarheid.
Klasse 2 (mogelijk risico)
De geconstateerde risico’s hebben een mogelijk effect op de as-built kwaliteit van het project
en voor het verstrekken van de verklaring. Op basis van de huidige uitwerking en/of betrokken
leveranciers/partijen in het huidige stadium zijn geen directe problemen met de
kwaliteit/regelgeving te verwachten en is op basis van de aan de projectfase gerelateerde
uitwerking het geconstateerde risico beheerst. Om het gesignaleerde mogelijke risico in het
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verdere proces van de interne borger te blijven beheersen zijn mogelijk aanvullende
beheersmaatregelen/aanpassingen van materialen en/of uitvoeringsmethodiek noodzakelijk.
De tijdige signalering van een mogelijk risico vereist verdere verhoging van de frequentie
van de inspecties voor dit onderdeel.

Klasse 3 (risico)
De geconstateerde risico’s hebben een direct effect op de as-built kwaliteit van het project en
zonder verdere maatregelen kan geen verklaring worden verstrekt door de kwaliteitsborger.
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 worden opgeschort totdat de aanvullende aanpassingen in
het ontwerp of van materialen en/of uitvoeringstechniek door de ondernemer zijn doorgevoerd
en het aanwezige risico is gereduceerd tot een lagere risicoklasse.
Op basis van een dergelijke beoordeling van de risico’s kan het borgingsproces op basis van
de volgende criteria verder worden voortgezet en gestart worden met de bouwactiviteiten.




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 keuringsfrequentie in het keuringsplan 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 worden opgenomen zonder
aanpassingen zijn doorgevoerd en het risico opnieuw is beoordeeld.

Op deze wijze kan met een risico-beoordeling op basis van de risico-inschatting het technisch
risico worden gekwalificeerd. Op basis van deze risico-inschatting kunnen door de
ondernemer risico beperkende maatregelen worden genomen en een keuringsplan worden
opgesteld met bijbehorende keuringsfrequentie 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 van de ondernemer 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 aangepast.
Uiteindelijk bij oplevering moeten alle geregistreerde risico’s als een gering risico (klasse 1)
geregistreerd staan op basis van de keuringsresultaten.
Een risico herkennen en beheersen bevat ten minste de 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 voor start bouw met enige zekerheid kan worden
geconcludeerd dat aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit (hoofdstuk 2
t/m 6) in de AS_Built situatie zal worden voldaan.
2. Risico’s identificeren: voor gevolgklasse 1 moeten de bouwtechnische risico’s voor ieder
onderdeel van het Bouwbesluit (hoofdstuk 2 t/m 6) tenminste geïnventariseerd,
beschreven worden per aanwezig risico.
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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 op een structurele en eenduidige wijze.
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 frequentie.
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. De partijen 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
risicobeheersmaatregelen 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 voor ieder onderdeel worden
omgezet naar een toetsingsgrondslag en inspectiefrequentie. De inspecties worden door
de ondernemer 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 van de
ondernemer
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B
Keuringsplan
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
de verantwoordelijkheid van de ondernemer worden uitgevoerd en gebaseerd is op de
volledige eisen conform Bouwbesluit. Dit gestandaardiseerde keuringsplan met alle items van
het Bouwbesluit kan projectmatig op basis van de risicobeoordeling voor start bouw worden
aangevuld met extra inspecties die uit de risicoanalyse van het project zijn voortgekomen.
In het project keuringsplan van de ondernemer moeten de te inspecteren onderdelen worden
benoemd, de frequentie, de inspectiemomenten, de toetsingsgrondslag. De frequentie en de
inspectiemomenten moeten zichtbaar gemaakt worden door deze te koppelen aan de planning
van een project. Bij de uitvoering van een inspectie moeten tijdstip, locatie, inspecteur, bewijs
(foto, omschrijving) en beoordelingsresultaat worden vastgelegd. Dit kan in een
inspectieoverzicht of door middel van een verwijzing naar een ander registratiedocument.
Verbetercyclus
Indien een uitgevoerde inspectie niet het gewenste resultaat oplevert moet er een verbetering
en/of herstel worden uitgevoerd. Het is wenselijk dat een organisatie 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 her inspectie 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 kwaliteitsinspectie. Op projectniveau bepaalt de kwaliteitsmanager de uitgangspunten
voor de verbetercyclus.
C
Borgingsplan
De kwaliteitsborger zal op basis van de ontvangen projectdocumenten, de definitieve
risicobeoordeling en het definitieve keuringsplan van de ondernemer een eigen aanvullende
analyse maken voor de borging van het project. De in deze analyse eventueel herkende extra
risico’s worden gemeld aan de ondernemer en kunnen door de ondernemer worden
meegenomen in de eigen kwaliteitsborging. Indien de ondernemer naar de mening van de
kwaliteitsborger de risico’s onvoldoende beheerst in het project zullen de werkzaamheden van
de kwaliteitsborger toenemen doordat de kwaliteitsborger extra audits gaat uitvoeren. Het
borgingsplan zal door de kwaliteitsborger worden aangepast en aan de ondernemer worden
aangeleverd voor melding bouw. Door bevoegd gezag kunnen eventuele opmerkingen worden
gemaakt op het borgingsplan. Waardoor melding bouw niet wordt erkend en niet met de
werkzaamheden kan worden gestart.
Gebouwdossier
In de DO-fase zal gestart moeten worden met het gebouwdossier waarin zijn opgenomen
bijvoorbeeld de afgegeven omgevingsvergunning en de daarbij behorende documenten, de
ontwerpbeoordeling en de daarvoor gebruikte documenten, keuringsplannen en vastgestelde
borgingsplan.
3.2.3

De Realisatie-fase
De vergunninghouder dient conform paragraaf 1.6 van het Bouwbesluit 2012 de start van de
bouw te melden aan het bevoegd gezag. Dit is tevens het laatste moment waarop de
vergunninghouder de gemeente kan informeren over de geselecteerde kwaliteitsborger voor
het project. Daarnaast moeten ook de kwaliteitsborger en SWK worden geïnformeerd over
start bouw.
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A
Risicobeoordeling
Het is wenselijk dat het realisatieproces door de ondernemer risico gestuurd bewaakt wordt.
Dit houdt in dat als tijdens de realisatie wijzigingen worden doorgevoerd in het ontwerp en/of
uitvoeringsfouten worden geconstateerd het eventueel bijbehorende risico opnieuw moet
worden bekeken. Op basis van de nieuwe risico inschatting moet het bijbehorend project
keuringsplan van de ondernemer mogelijk worden bijgesteld. Als het risico toeneemt zullen in
de realisatie door de ondernemer maatregelen moeten worden genomen om het risico te
beheersen.
Dit kan op verschillende wijze:







Meer keuringen en/of uitbreiding toetsingsgrondslag
Aanvullende berekeningen
Metingen
Aanpassing detaillering
Aanpassing uitvoeringsmethodiek
Aanpassing materiaaltoepassing

De kwaliteitsborger zal tijdens de uit te voeren audits de bevindingen van de ondernemer en
doorgevoerde wijzigingen in de risicobeheersing beoordelen en eventueel het borgingsplan
aanpassen aan de nieuwe situatie. Als bijvoorbeeld naar de mening van de kwaliteitsborger de
beheersing van de kwaliteitsrisico’s in het project onvoldoende zijn, zal de auditfrequentie
door de kwaliteitsborger kunnen worden verhoogd. Aanpassingen aan het borgingsplan zullen
alleen bij grote tekortkomingen in het borgingsproces van de ondernemer en/of wijzigingen
van de projectkwaliteit plaats vinden.
B
Keuringsplan
In de fase DO is een definitief keuringsplan vastgesteld voor het project. Bij start bouw dient
dit vastgestelde definitief keuringsplan van de ondernemer in de bouwkeet aanwezig te zijn.
De uitvoering van in de in dit keuringsplan aangegeven inspecties is de verantwoordelijkheid
van de ondernemer. De kwaliteitsborger, de kwaliteitsmanager voor het project en het
projectteam van de ondernemer moeten inzicht hebben in door wie, wanneer en hoe de
betreffende inspecties worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door een constructeur van het
project of de onderaannemers. Bij de verdeling en verdere uitvoering en controle van de
inspecties tijdens realisatie moet de ondernemer met de volgende punten rekening houden:
1.
2.
3.
4.

Het benodigde kennisniveau voor uitvoering van de betreffende keuring.
De eenduidigheid van het geregistreerde resultaat.
Het toetsen aan het vereiste kwaliteitsniveau conform het vastgestelde keuringsplan.
De traceerbaarheid van eventuele afwijkingen / bevindingen.

1. Het benodigde kennisniveau
Bij het keuren en borgen van de eigen werkzaamheden moeten door de ondernemer
personen/partijen ingeschakeld worden die over de juiste kennis beschikken om het te
inspecteren onderdeel inhoudelijk te kunnen toetsen. Naast opleidingsniveau en ervaring speelt
hierbij de specialistische kennis een belangrijke rol. Een toetsing door iemand met het juiste
kennisniveau geeft vertrouwen in de borging en de beheersing van de kwaliteit. Bij eventuele
kwalitatieve afwijkingen kan de toetser of een gekwalificeerde externe adviseur een
onderbouwd hersteladvies aangeven dat leidt tot een kwalitatief goede oplossing en correcte
kwaliteitsniveau.
2. Eenduidigheid van het geregistreerde resultaat
Het geregistreerde resultaat van een inspecties moet zo objectief mogelijk zijn en eenduidig.
Een daadwerkelijk omschreven prestatieniveau in een getalswaarde is meestal het beste. Het
alleen volstaan met een registratie van het oordeel (positief of negatief) is onvoldoende. De
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daadwerkelijke meetgegevens / bevinding van de keuring moeten als keuringsresultaat
traceerbaar zijn evenals de weegfactor voor de beoordeling.
3. Het kwaliteitsniveau conform het keuringsplan
Om aan te tonen dat het gerealiseerde bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet moet voor ieder
te keuren onderdeel van het Bouwbesluit in ieder geval een toetsingsgrondslag worden
vastgelegd. De ondernemer moet op basis van het ontwerp en zijn eigen kwaliteitseisen in het
keuringsplan voor de diverse te keuren onderdelen een kwaliteitsniveau bepalen (normen e.d.).
Dit niveau moet als toetsingsgrondslag gehanteerd worden voor de inspecties. Indien het
resultaat van de inspectie lager is dan het vereiste niveau dan moeten herstelmaatregelen
worden uitgevoerd. Na de realisatie van de herstelmaatregelen moet er een her inspectie
worden uitgevoerd waarbij wordt vastgesteld dat het betreffende onderdeel wel aan de
geldende kwaliteitseisen voldoet. Het minimale kwaliteitsniveau voor een keuringsplan is het
vigerende Bouwbesluit behorende bij de verstrekte omgevingsvergunning.
4. Traceerbaarheid van afwijkingen
Om de resultaten van de inspecties en het eventueel herstel van de bevindingen / afwijkingen
tijdens audits te kunnen aantonen richting de kwaliteitsborger dient bij iedere inspectie tijd,
locatie en aard van de afwijking te worden vastgelegd. Tevens dient traceerbaar te zijn welke
herstelmaatregelen zijn uitgevoerd om kwaliteit van het betreffende bouwdeel te herstellen.
Naast deze aandachtspunten voor de aantoonbaarheid van de kwaliteit van het project is het
ook van belang wanneer een inspectie plaats vindt binnen het uitvoeringsproces. In een
keuringsplan dienen het aantal inspecties (steekproefgrootte) en het inspectiemoment te
worden aangegeven. Het projectteam van de ondernemer is binnen het project
verantwoordelijk voor het moment van inspectie. Om dit goed te bewaken verdient het
voorkeur om de inspectiemomenten te koppelen aan de betreffende projectplanning. Criteria
voor het bepalen van het juiste inspectiemoment zijn:
1.
2.
3.
4.

Inspecteren op een kritisch moment in het bouwproces;
Inspecteren omdat dit op een later moment onmogelijk is;
Inspecteren zodat herstel bij een negatief resultaat nog mogelijk is;
Inspecteren wanneer de condities voor de keuring overeenkomen met de
toetsingsgrondslag.

1. Kritische moment proces
Inspecteren 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 inspecteren 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.
2. Keuringen niet meer mogelijk
Veel inspecties 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 inspecties op het juiste
moment in het proces worden uitgevoerd.
3. Herstel afwijkingen
Het tijdstip van een inspectie moet zodanig worden gekozen dat bij een negatief resultaat de
afwijking nog kan worden hersteld en een herbeoordeling 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
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inspecties en mag in sommige gevallen de bouw geen doorgang vinden als de inspectie nog
niet heeft plaats gevonden.
4. Condities keuringen
Bij veel kwaliteitsmetingen is niet alleen het resultaat vastgelegd maar zijn ook de
omstandigheden omschreven waaronder een inspectie 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.
C
Eindkwaliteit
Tijdens de realisatie is de borgingsmethodiek van de ondernemer er op gericht om aan te tonen
dat het eind product in de AS-Built situatie voldoet aan het vigerende Bouwbesluit. De
ondernemer is verantwoordelijk voor de eindkwaliteit in de AS-Built situatie van het
bouwproject. Bij afwijkingen dient de ondernemer verbetering door te voeren die aantoonbaar
hebben geresulteerd tot de vereiste kwaliteit. De aantoonbaarheid van de door de ondernemer
gerealiseerde productkwaliteit kan op verschillende wijzen worden vastgelegd door:
1. Visuele controle
2. Metingen
3. Certificering
1. Visuele controle
Hierbij wordt doormiddel van een visuele controle geconstateerd of dat wat in het ontwerp is
omschreven en in het keuringsplan is vastgelegd ook daadwerkelijk AS-Built is gerealiseerd.
Vastlegging zal over het algemeen plaats vinden met specifieke keuringslijsten, ingevulde
checklisten en beeldmateriaal. De criteria voor de keuring zijn veelal subjectief en geven maar
een beperkte zekerheid voor de eindkwaliteit.
2. Metingen
Hierbij wordt op basis van een genormeerde meting aangetoond dat de kwaliteit voldoet aan
de gestelde eisen. In veel gevallen is er een eenduidige prestatie benoemd voor de uitkomst
van de meting. Soms levert een meting alleen input voor een verdere beoordeling van de
kwaliteit (bijvoorbeeld warmtebeelden). Voorwaarde voor een betrouwbare en goede meting is
het hanteren van de juiste apparatuur en dat de meting wordt uitgevoerd onder de juiste
omstandigheden. Deze wijze van keuren geeft voldoende zekerheid omtrent de eindkwaliteit.
3. Kwaliteitsverklaringen
Hierbij vindt aantoonbaarheid van de kwaliteit plaats op basis van een vooraf uitgevoerde
beoordeling van materialen en/of bouwsystemen door een certificerende instelling. De juiste
certificering dient te zijn benoemd in het keuringsplan.
Tijdens de uitvoering dient op de bouwplaats aangetoond te worden of het aangevoerde
materiaal ook daadwerkelijk conform het certificaat is geleverd en verwerkt. (leveringsbon en
foto materiaalsticker). Bij systemencertificaten zoals bijvoorbeeld voor begane grondvloeren
en/of casco-woningen dient wel aangetoond te worden dat de betreffende bouwdelen conform
certificaat zijn uitgevoerd. Hiervoor zijn aanvullende inspecties noodzakelijk. Deze indirecte
wijze van inspectie d.m.v. een kwaliteitsverklaring geeft voldoende zekerheid ten aanzien van
de aantoonbaarheid van het eindresultaat.
Bij de audits en reality checks van de kwaliteitsborger tijdens realisatie zal specifiek gekeken
worden naar de daadwerkelijk behaalde aantoonbare eindkwaliteit van de diverse producten en
de woning als geheel. Indien de kwaliteitsborger op basis van zijn bevindingen overtuigd is
van de gerealiseerde kwaliteit AS-Built zal door de kwaliteitsborger aan het eind van het
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realisatieproces worden bevestigd dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het
uiteindelijk te realiseren project zal voldoen aan het vigerende Bouwbesluit.
D
Meer- en minderwerk
Het meer- en minderwerk moet gezien worden als een wijziging van het ontwerp en als
zodanig meegenomen worden in de risicobeoordeling en keuringsplan van de ondernemer. Dit
betekent dat de risico’s geïnventariseerd moeten worden en eventueel het keuringsplan moet
worden aangepast op basis van het meer- en minderwerk. Bijvoorbeeld dat pas een meting van
de ventilatie uitgevoerd kan worden als het meerwerk is gerealiseerd. Bij de uitvoering van
casco badkamers en/of casco bouwsystemen kunnen alleen die onderdelen worden gemeten
die ook daadwerkelijk gereed zijn. Alle onderdelen die casco worden opgeleverd en waarvan
de staat van oplevering van invloed is op het eindresultaat is ten aanzien van de AS-Built
situatie en de aantoonbaarheid een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De
ondernemer dient in het gebouwdossier duidelijk vast te leggen welke onderdelen door
onvoldoende compleetheid ten opzichte van het Bouwbesluit niet gemeten of gekeurd kunnen
worden met betrekking tot de aantoonbare eindkwaliteit AS-Built van het project. Wel dient
de ondernemer ten aanzien van het eigen werk een keuring uit te voeren om er zeker van te
zijn dat bij een latere tekortkoming deze niet te wijten is aan tekortkoming in het door de
ondernemer gerealiseerde werk. De kwaliteitsborger zal op basis van de gegevens van de
ondernemer, de uitgevoerde keuringen en het gebouwdossier bepalen of de verklaring voor het
project kan worden afgegeven als door het meer- en minderwerk niet alle Bouwbesluiteisen
aantoonbaar zijn gerealiseerd.
E
Onderaannemers
Onderaannemers kunnen in eigen beheer inspecties uitvoeren van het gerealiseerde werk. De
eindverantwoordelijkheid voor zowel de uitvoering van de inspectie als het eindresultaat blijft
bij de ondernemer. Ook de registratie van de gegevens in het keuringsplan en het
gebouwdossier blijft een verantwoordelijkheid van de ondernemer. De inspecties van de
onderaannemers dienen uitgevoerd te worden conform het opgestelde keuringsplan en de
daaraan gekoppelde planning. De resultaten en eventuele herstelmaatregelen moeten door de
onderaannemer in overleg met de ondernemer worden vastgesteld. In de overeenkomsten met
de onderaannemers moet de te leveren prestatie, de kwaliteitsborging, registratie, informatie
en transparantie worden vastgelegd.
F
Leveranciers
Op basis van het keuringsplan en de daarin opgenomen aantoonbaarheid door
kwaliteitsdocumenten (certificaten) dient de ondernemer er op toe te zien dat bij de eerste
levering van de betreffende materialen het kwaliteitsdocument aanwezig is en ook
daadwerkelijk overeen komt met hetgeen is geleverd. De betreffende materialen moeten
zodanig zijn gemerkt dat kan worden vastgesteld dat de geleverde producten daadwerkelijk
met betreffende kwaliteitsverklaring zijn gefabriceerd. De bewijslast van de juiste levering
dient onderdeel te zijn van het keuringsplan en vastgelegd te zijn in het gebouwdossier.
Bij procescertificaten dient gecontroleerd te worden of montage plaats vindt conform het
certificaat en de resultaten van de keuringen moeten worden opgenomen in het gebouwdossier.
De kwaliteitsborger zal bij de reality checks de bewijslast op basis van certificering
controleren.
G
Gebouwdossier
Tijdens uitvoering dienen de resultaten, metingen en kwaliteitsdocumenten verzameld te
worden in een (digitaal) dossier. Bij afwijkingen dient de herstelcyclus aantoonbaat te zijn met
bijbehorend resultaat voor de eindkwaliteit. Voor het gebouwdossier en de registratie van
kwaliteitsdocumenten is een format voor de indeling verstrekt in de Bijlage behorende bij deze
richtlijn. Tijdens de uitvoering dient het gebouwdossier te worden bijgehouden. Het vullen van
een gebouwdossier vlak voor gereed melding van het project kan tot vertraging leiden en in
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het uiterste geval tot het niet verstrekken van de verklaring door de kwaliteitsborger in
verband met een onvolledige aantoonbaarheid van de geleverde kwaliteit.
De Kwaliteitsborger
De kwaliteitsborger zal tijdens de realisatie het kwaliteitssysteem van de ondernemer en de
aantoonbaarheid van de kwaliteit in een project beoordelen op basis van het door de
kwaliteitsborger opgestelde borgingsplan. Deze beoordeling tijdens de realisatie vindt plaats
door het uitvoeren van audits /reality checks door de kwaliteitsborger op de bouwplaats. De
kwaliteitsborger zal op basis van de eigen systematiek binnen de kaders van het Instrument
kwaliteitsborging VKB deze audits uitvoeren waarbij de volgende beoordelingscriteria van
toepassing zouden kunnen zijn:






De beoordeling van de opvolging van de inspecties zoals vastgelegd in het definitieve
keuringsplan bij start bouw;
De beoordeling van het actualiseren van de risicobeoordeling en de beheersing van de
gesignaleerde projectrisico’s;
De beoordeling van de registratie door controle van de inhoud van het gebouwdossier en
de stand van het werk;
Het beoordelen van het proces van kwaliteitsborging door de ondernemer door controle
van de KAM organisatie, het aanwezige kennisniveau, de opzet van het gebouwdossier en
de toepassing van de verbetercyclus;
Het door middel van reality checks tijdens realisatie steekproefsgewijs vaststellen of aan
de vereiste eindkwaliteit van het project bij oplevering kan worden voldaan.

De kwaliteitsborger hanteert voor de beoordeling van het kwaliteitssysteem en de
kwaliteitsresultaten van het project de systematiek zoals aangegeven in het Instrument
kwaliteitsborging VKB met ernstig kritieke, kritieke, niet kritieke afwijkingen en
aandachtspunten. Op basis van de ernst van de geconstateerde afwijking(en) kan door de
kwaliteitsborger een verscherpt toetsingsregiem worden ingevoerd. Wanneer in het
gerealiseerde eindproduct ten tijde van de audit afwijkingen ten opzichte van het Bouwbesluit
worden geconstateerd die door de ondernemer niet meer hersteld kunnen worden vindt door de
kwaliteitsborger een melding aan bevoegd gezag en de opdrachtgever plaats. Bevoegd gezag
kan op basis van deze melding zowel tijdens realisatie, als na oplevering, actie ondernemen
om alsnog herstel te eisen. Bij afwijkingen die een gevaar vormen voor de veiligheid kan
bevoegd gezag het werk stilleggen. Wanneer een dergelijke melding door de kwaliteitsborger
aan bevoegd gezag tijdens realisatie is afgegeven, komt de afgifte van de verklaring voor het
project door de kwaliteitsborger in gevaar. Indien er geen actie door Bevoegd Gezag wordt
ondernomen naar aanleiding van de melding van de kwaliteitsborger binnen een daarvoor
afgesproken termijn, mag de ondernemer er van uitgaan dat de afwijking van Bouwbesluit
door Bevoegd Gezag wordt gedoogd. Een dergelijke opmerking zal de oplevering en
ingebruikname van de woningen niet kunnen blokkeren. Wel kan deze melding een rol spelen
bij de oplevering aan de koper omdat geen verklaring wordt verstrekt op de woning.
3.2.4

Opleveringsfase
De ondernemer moet voor oplevering van de eerste woning via de vergunninghouder een
gereed melding verzorgen aan het bevoegd gezag, zodat bevoegd gezag op de hoogte is van
oplevering van de woningen in het project en zijn taak op basis van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan oppakken.
A
Oplevering
Bij woningbouwprojecten vindt de oplevering vaak gefaseerd plaats. Voor de oplevering van
de eerste woning in een project moet de ondernemer in samenwerking met de kwaliteitsborger
controleren of er nog meldingen open staan die niet gedoogd zijn door Bevoegd Gezag. Als dit
het geval is zal Bevoegd Gezag de ingebruikname van de woningen kunnen blokkeren.
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Indien geen meldingen meer open staan richting Bevoegd Gezag kunnen de woningen
gefaseerd worden opgeleverd. De ondernemer kan met de kwaliteitsborger de afspraak maken
dat voor iedere woning, indien er geen afwijkingen van Bouwbesluit zijn geconstateerd in de
betreffende woning en het dossier op orde is, een brief wordt opgesteld. In deze brief verklaart
de kwaliteitsborger dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is, dat bij gereed melding van het
gehele project een verklaring conform de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen kan worden
afgegeven. Deze brief kan bij de oplevering van de woning door de ondernemer aan de koper
worden overhandigd. Indien door de kwaliteitsborger de volledigheid en/of samenhang van het
concept dossier Bevoegd Gezag als onvoldoende worden beoordeeld, moet de ondernemer
aanvullende informatie aanleveren. Een onvolledig dossier kan het verstrekken van de brief in
gevaar brengen en daarmee de oplevering aan de koper bemoeilijken.
De kwaliteitsborging wordt steekproefsgewijs uitgevoerd en niet per woning. De verklaring
die door de kwaliteitsborger wordt afgegeven is dan ook van toepassing voor het project als
geheel. Dit heeft tot gevolg dat de definitieve verklaring pas kan worden afgegeven als voor
alle woningen in het project de eisen van het Bouwbesluit zijn aangetoond en zijn
gecontroleerd door de kwaliteitsborger. Tevens moet Bevoegd Gezag de resultaten van het
project kunnen controleren en verifiëren of het borgingsplan naar behoren is uitgevoerd.
Het dossier Bevoegd Gezag moet daarom 10 dagen voor gereed melding van het project bij
Bevoegd Gezag worden aangeboden inclusief de verklaring van de kwaliteitsborger.
Dit betekend voor de ondernemer dat een aantal testen van de installatietechniek eerder voor
oplevering van de laatste woning moeten plaats vinden of dat anders de oplevering van de
laatste woningen in een project wordt vertraagd.
B
Afgifte verklaring
Bij een positieve beoordeling van de kwaliteit van het project conform Bouwbesluit en van het
dossier Bevoegd Gezag en verstrekt de kwaliteitsborger een verklaring voor het project. In
deze verklaring wordt aangegeven dat er naar het oordeel van de kwaliteitsborger een
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het gerede bouwwerk voldoet aan de voorschriften,
bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van Bouwbesluit 2012.
De verklaring wordt door de kwaliteitsborger verstrekt aan zijn opdrachtgever. De melder van
de bouwactiviteit is verantwoordelijk voor indiening van de verklaring inclusief een
gebouwdossier bevoegd gezag aan het bevoegd gezag via het Olo. De ondernemer is zelf
verantwoordelijk voor het verstrekken van de verklaring aan andere partijen in het proces. Ter
informatie is een voorbeeld van een verklaring van de kwaliteitsborger opgenomen in de
Bijlage.
C
Opleveringsproces ondernemer
De oplevering van de bouwwerken is de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Tijdens de
oplevering wordt samen met de koper een procesverbaal van oplevering opgesteld. Op dit
procesverbaal van oplevering moeten tijdens een rondgang door de betreffende woning de
visuele gebreken zoals beschadigingen, krassen en deuken vastgelegd. Dit om in een later
stadium te voorkomen dat er discussie ontstaat omtrent de oorzaak van beschadigingen. Naast
dit procesverbaal is op basis de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ook een wijziging
doorgevoerd in de positie van de koper (privaatrecht). In de Wet is vastgelegd dat ook richting
de koper dient te worden aangetoond dat is geleverd wat contractueel is afgesproken door
middel van een consumentendossier. In hoofdstuk 4.0 wordt het consumentendossier en het
privaatrecht verder uitgewerkt. Op het procesverbaal van oplevering moet de ondernemer
registreren dat er een consumentendossier aan de koper is overhandigd.
D
Gebouwdossier
Om de oplevering van een project ook voor de ondernemer daadwerkelijk af te ronden dient
het gebouwdossier door de ondernemer compleet gemaakt te worden. Het gebouwdossier dient
uiterlijk 4 weken na oplevering van de laatste woning in het project compleet gevuld te zijn en
te worden overgedragen aan de nazorg afdeling.
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4.0

Consumentendossier

4.1

Het Instrument VKB
Zoals reeds eerder benoemd heeft de Wet niet alleen invloed op de vergunningverlening en de
aantoonbaarheid van de eisen uit het Bouwbesluit maar ook op het private deel en de
aantoonbaarheid van de contracteisen. In dit deel van de richtlijn wordt hier nader op
ingegaan.
Het Instrument kwaliteitsborging VKB en het werk van de kwaliteitsborger gaat uit van het
verplichte deel in de Wet namelijk de technische eisen vanuit het Bouwbesluit. Het Instrument
is ook goed te gebruiken om op een hoger niveau de borging van de kwaliteit te organiseren.
Het staat de ondernemer vrij om voor aanvang van de werkzaamheden afspraken te maken met
de kwaliteitsborger over aanvullende audits en inspecties voor bijvoorbeeld een betere
aantoonbaarheid van het contractniveau.

4.2

Het consumentendossier
In de Wet is opgenomen dat de ondernemer bij oplevering de opdrachtgever aantoont dat
hetgeen contractueel is afgesproken ook daadwerkelijk is geleverd AS-Built. Daarmee wordt
op contractueel niveau een zelfde borgingsmethodiek geïntroduceerd als op het vergunning
niveau.
Binnen de Wet is dit echter regelend recht en daarmee heeft de ondernemer de keus om een
dergelijk dossier contractueel richting koper uit te sluiten. Als de ondernemer het
consumentendossier niet uitsluit zullen er een aantal keuzes moeten worden gemaakt binnen
de eigen organisatie voordat de woningen in verkoop gaan.
De keuzes zijn:
 De inhoud van een gebouwdossier
 Registratie contractuele gegevens
 Een aanvullende opdracht voor de kwaliteitsborger?
 Afspraken onderaannemers inspecties / kwaliteitsniveau
 Invloed op bouwproces (testen / revisie tekeningen)
In de Wet zijn verder geen eisen gesteld aan de inhoud van het dossier, de ondernemer is dus
vrij in het bepalen van de inhoud van het consumentendossier. Door de overheid is in
samenwerking met de consumentenorganisaties, NEN en een aantal vertegenwoordigers van
andere partijen een initiatief genomen om te komen tot een NPR 8029 Consumentendossier.
Deze NPR is geen verplichting maar geeft een inzicht in een mogelijke inhoud van het
consumentendossier. Ondernemers dienen binnen de eigen organisatie een contractueel
kwaliteitsniveau te bepalen dat in ieder project als basis voor het ontwerp wordt gehanteerd
zodat ook bij oplevering aangetoond kan worden dat dit niveau daadwerkelijk is geleverd. Het
minimum niveau zijn de Bouwbesluiteisen.
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BIJLAGE I: Documentenlijst tbv proefprojecten (apart Excel document beschikbaar)
DOCUMENTENLIJST Instrument Kwaliteitsborging VKB - Gevolgklasse 1 (versie 1.0 definitief d.d. 18 december 2019)
datum 21-01-2020

Fase: Acceptatie VKB project
Voorlopig plannummer SWK
Projectomschrijving:
Projectlocatie:
Deelnemer:
Kwaliteitsmanager:
E-mail:
Telefoonnummer:
Kwaliteitsborger:
alle in te dienen stukken vergezellen van een documentenlijst (ook het gebouwdossier)
Planning aanlevering stukken

Nr.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Documenten
Bouwkundige gegevens
Bestek / Programma van Eisen
Technische omschrijving (intern*)
* verplicht indien bestek ontbreekt
Technische omschrijving kopers
Nota's van wijzigingen / aanvullingen
Afwerkstaat
Meerwerkopties (omschrijving)

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Bouwkundige tekeningen
Situatie (schaal max. 1:1000)
Plattegronden (schaal max. 1:100)
Doorsneden (schaal max. 1:100)
Gevels (schaal max. 1:100)
Buitenkozijnstaten (schaal max. 1:50)
Principedetails (schaal 1:5, 1:10)
Verkoopbrochure
Meerwerkopties

8 weken voor start bouw
ontwerpbeoordeling*
verplicht
Indien
aanwezig
Omschrijving (naam/nr. document)

3 Constructieve gegevens
3.1 Omschrijving constructie uitgangspunten
3.2 Constructieve hoofdberekening
(incl relevante kopersopties)
(statische berekeningen)
3.3 Funderingsadvies
(incl eventueel bemalingsadvies)
3.4 Sonderingen
3.5 Paalberekening /- productietekening
3.6 Stabiliteitsberekening
3.7 Kalenderstaten, verslag heibespreking
3.8 Controle paalmisstanden (+ herstelmaatregelen)
3.9 akoestische doormeting
3.10 constructieve berekeningen
Detailberekeningen (nadere uitwerking bv. vloer, wand,
3.11 dak, uitkragingen, lateien etc.)
3.12 controle constructieve samenhang
3.13 Dilatatieadvies
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Constructie tekeningen
Palenplan
Funderingstekening (incl wapening)
Plattegronden
Doorsneden
Wandaanzichten (indien van toepassing)
Details
Detailtekening (nadere uitwerking van bv. vloer, wand,
4.7 dak, uitkragingen)
5 Installatiegegevens/-tekeningen
5.1 Installatie beschrijving (uitgangspunten)
5.2 Installatietechnische basisvoorzieningen
(eventueel opgenomen bouwk tekeningen)
5.3 Riolering / h.w.a. / waterinstallatie tracees
5.4 Elektravoorzieningen
5.5 Ventilatievoorzieningen
5.6 Verwarmingsinstallatie
5.7 Warmteverliesberekeningen (transmissie)
6 Rapporten / toetsingen / berekeningen
6.1 Geluidsrapport
(Gevelwering, interne wering, installatiegeluid)
6.2 Ventilatiebalansberekening
6.3 Daglichttoetredingberekening
6.4 Verhouding GO / VG
6.5 Spuicapaciteitsberekening
6.6 EPC-berekening
6.7 Bouwfysisch rapport (koudebruggen etc)
6.8 Brandveiligheidrapport
6.9 Waterdichtheid badruimte
6.10 Milieuprestatieberekening (MPG)
6.11 Checklist veilig onderhoud van gebouwen
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

keuringen
Inregelstaten ventilatie
Thermografisch onderzoek
Luchtdichtheidsmeting
Keuringsrapporten elektra
Tapwaterdebiet
Afpers- / inregelrapporten installaties
Attesten, leveringsbonnen

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Overige
Omgevingsvergunning
Borgingsplan
Rapportage ontwerpbeoordeling externe borger
Keuringsplan, -formulieren en uitvoeringsplanning
Keuringsresultaten interne borger
Rapportage reality checks kwaliteitsborger
Rapportage audits kwaliteitsborger
Rapportage beoordeling gebouwdossier externe borger
Verklaring externe kwaliteitsborger

tijdens uitvoering
verplicht
Indien
aanwezig

4 weken voor ingebruikname/oplevering
gebouwdossier
wettelijk garantie contract
totaal
niveau
niveau
niveau
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* De stukken t.b.v. de ontwerpbeoordeling 8 weken voor start bouw aanleveren
niet aanwezig /niet akkoord
aanwezig/niet akkoord
aanwezig/akkoord
X
ontwerp
O
as build
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BIJLAGE II: Structuur gebouwdossier
FORMAT SWK
Inhoudsopgave gebouwdossier
1.
1.1
1.2
1.3

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.

Algemeen
Vergunning
1.1.1
Omgevingsvergunning
1.1.2
Verklaringen SWK
Instrument borgingssysteem
Kwaliteitsborging
1.3.1
Keuringsplan
1.3.2
Keuringen
1.3.3
Rapporten
1.3.4
Kwaliteitsverklaringen
Bouwkundig
Situatie
2.1.1
Tekeningen
Gevels
2.2.1
Tekeningen
2.2.2
(Materiaal) gegevens
Plattegronden
2.3.1
Tekeningen
2.3.2
(Materiaal) gegevens
Daken
2.4.1
Tekeningen
2.4.2
(Materiaal) gegevens
Overige bouwkundige gegevens
2.5.1
Tekeningen
2.5.2
(Materiaal) gegevens
Constructief
Heiwerk en fundering
3.1.1
Berekeningen
3.1.2
Tekeningen
Casco
3.2.1
Berekeningen
3.2.2
Tekeningen
Gevels
3.3.1
Berekeningen
3.3.2
Tekeningen
Daken
3.4.1
Berekeningen
3.4.2
Tekeningen
Overige constructieve elementen
3.5.1
Berekeningen
3.5.2
Tekeningen

4.1
4.2

Brandwerendheid
Rapporten en verslagen
Tekeningen

5.1

Installatie
Riolering

5.
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5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6
5.6.1
5.6.2
5.7
5.7.1
5.7.2
6.
6.1
6.2
6.3
6.4

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
8.1
8.2
8.3

CONCEPT

Tekeningen
Overige gegevens
Waterleiding
Tekeningen
Overige gegevens
Sanitair
Tekeningen
Overige gegevens
Ventilatie
Tekeningen
Berekeningen en gegevens
Electrische installatie
Tekeningen
Overige gegevens
Verwarming
Tekeningen
Overige gegevens
Gasinstallatie
Tekeningen
Overige gegevens

Bouwfysica
Algemeen
6.1.1
Tekeningen
6.1.2
Berekeningen en gegevens
Daglicht
6.2.1
Tekeningen
6.2.2
Berekeningen en gegevens
Geluid
6.3.1
Tekeningen
6.3.2
Berekeningen en gegevens
Wering van vocht
6.4.1
Tekeningen
6.4.2
Berekeningen en gegevens
Gebruik
Oppervlakten
7.1.1
Tekeningen en gegevens
Bruikbaarheid
7.2.1
Tekeningen en gegevens
Inbraakwerendheid
7.3.1
Tekeningen en gegevens
Toegankelijkheid
7.4.1
Tekeningen en gegevens
Vloerafscheidingen
7.5.1
Tekeningen en gegevens
Energiezuinigheid
EPC
8.1.1
Berekening
Rc waarden en isolatie
8.2.1
Tekeningen
8.2.2
Berekeningen en gegevens
Duurzaamheid / Milieu
8.3.1
Tekeningen
8.3.2
Berekeningen en gegevens
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BIJLAGE III: Format borgingsplan (beschikbaar in apart WORD document)
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BIJLAGE IV: Voorbeeld Verklaring
Verklaring bij gereedmelding door de kwaliteitsborger, vanuit het Experiment onder de crisis- en
herstelwet met grondgebonden woningen.
Hierbij verklaart ondergetekende:
Persoonsnaam

………………………………………………………………………………………………….

Functie

………………………………………………………………………………………………….

Bedrijfsnaam

………………………………………………………………………………………………….

KvK-nummer

………………………………………………………………………………………………….

Adres

………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer

………………………………………………………………………………………………….

E-mailadres

………………………………………………………………………………………………….

Als eindverantwoordelijke voor de kwaliteitsborging met betrekking tot het project
Naam project

………………………………………………………………………………………………….

Locatie project

………………………………………………………………………………………………….

Kadastraal nummer project

………………………………………………………………………………………………….

Naam vergunninghouder

………………………………………………………………………………………………….

Adres vergunninghouder

………………………………………………………………………………………………….

Kenmerk vergunning1

………………………………………………………………………………………………….



Dat het bovengenoemde bouwplan in overeenstemming met bovengenoemde vergunning is
opgeleverd d.d.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
 Dat de kwaliteitsborging is uitgevoerd conform de werkwijze van het Instrument
kwaliteitsborging VKB, versie 1 d.d. 18-12-2019
 Dat hij/zij gekwalificeerd is dit instrument als kwaliteitsborger toe te passen,
 Dat hij/zij heeft vastgesteld dat het op d.d. xxxxx ingediende gebouwdossier in
overeenstemming is met het gerealiseerde bovengenoemde bouwplan.
 Hierbij verklaart de kwaliteitsborger dat voor het bovengenoemde bouwplan een
gerechtvaardigd vertrouwen is dat wordt voldaan aan het Bouwbesluit 2012
En vermeldt voorts de volgende bijzonderheden:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aldus naar waarheid opgemaakt op d.d. ……………………………..te …………………………………………………
Handtekening:

1

Firmastempel:

OLO nummer vermelden
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