
→

| Bouwkwaliteit in de Praktijk  | nr. 8 november 2018  |  11

Jaarcongres Vereniging BWT Nederland

Ervaringen met private 
kwaliteitsborging
Eén van de vele workshops in het middagdeel van het Jaarcongres Vereniging BWT Nederland 

betrof de laatste stand van zaken rond de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Gezien het 

belang van deze wet voor de toekomst van bouw- en woningtoezicht zat de zaal geheel vol. Er 

ontstond tijdens de voordrachten zelfs zoveel discussie, dat het programma maar voor een deel 

kon worden afgewerkt. Conclusie is in ieder geval dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

enorme impact heeft op de toetsing van bouwprojecten.

Tekst ing. Frank de Groot

Beeld Anco Ankersmit

Hajé van Egmond: “Over het algemeen is men bij de proefprojecten positief over de samenwerking. Kwaliteitsborging is ook een andere manier van werken met een hoger 

niveau van uitwerking vooraf, met name bij de installaties. De aannemer moet ook zelf meer vastleggen.”

H
ajé van Egmond, kwartiermaker van 

het Instituut voor Bouwkwaliteit en 

een bekend gezicht voor velen, deed 

een poging de workshop in goede 

banen te leiden. Hij werd overstelpt met  

vragen en twijfels bij de aanwezigen. Bij veel 

bezoekers blijkt er toch nog veel onduidelijk-

heid te zijn wat de Wet kwaliteitsborging voor 

het bouwen inhoudt voor hun vakgebied. Maar 

we richten ons hier op de hoofdlijnen van de 

boodschap van de sprekers. “De Tweede  

Kamer heeft besloten om zo spoedig mogelijk 

in debat te gaan met minister Ollongren over 

de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit 

naar aanleiding van de brief van de minister 

van afgelopen juni en de reactie daarop van 

de VNG”, aldus Van Egmond. “De VNG en BZK 

werken op dit moment aan afspraken hoe de 

Wkb verder uit te werken. We weten niet  

precies waar het op uitdraait, maar laten we 

zeggen: we moeten een broedende kip niet 

storen.” 

De verwachting is nog steeds dat de Wet  

kwaliteitsborging voor het bouwen gelijktijdig 
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met de Omgevingswet in 2021 in werking 

treedt voor gevolgklasse 1 voor onder meer  

woningbouw. Inmiddels is al bij 200 tot 250 

projecten proefgedraaid met de Wkb. Natuur-

lijk, dat was niet altijd een succes, maar er zijn 

ook veel positieve resultaten te melden.

“Binnenkort verschijnt een evaluatierapport 

over proefprojecten kwaliteitsborging in de 

periode 2015-2018. Het betreft een inventari-

satie en evaluatie van de resultaten van proef-

projecten in het kader van de Wet kwaliteits-

borging voor het bouwen op basis van 

enquêtes en interviews met 72 deelnemers.  

In aanvulling daarop zijn de deelnemers aan  

negentien projecten bevraagd over de concre-

te resultaten van hun projecten.”

KOMO 

Vervolgens werd Ton Jans, directeur KOMO, 

gevraagd iets te vertellen over het kwaliteits-

borgingsinstrument KOMO instrument Kwali-

teitsborging (KiK). Jans begint met een opmer-

kingen over de invoering in 2012: “De 

bouwsom van gebouwen die jaarlijks volgens 

gevolgklasse 1 worden gerealiseerd is circa 10 

miljard euro. Daarvan is één procent nodig 

voor kwaliteitsborging, oftewel jaarlijks hon-

derd miljoen euro. Om die kwaliteitsborging 

op te pakken hebben we ongeveer 1.000 kwa-

liteitsborgers nodig. Het is zo 2021, dus het is 

nog een flinke uitdaging om voldoende kwali-

teitsborgers op te leiden.”

“Onder het nieuwe stelsel van de Wet kwali-

teitsborging voor het bouwen is het bij vergun-

ningplichtige bouwwerken verplicht om een 

door de Toelatingsorganisatie goedgekeurd 

‘instrument’ in te zetten”, vervolgt Jans. “Wij 

hebben daarom samen met 30 (branche)orga-

nisaties in en rond de bouw een kwaliteits-

borgingsinstrument ontwikkeld: KiK. Hiermee 

kan een bouwplan worden beoordeeld tot en 

met de oplevering. Tevens is het KOMO Risico-

model hierin geïntegreerd, waarmee een  

risicoanalyse op het bouwplan kan worden 

losgelaten. Op basis daarvan wordt het bor-

gingsplan opgesteld en worden de beheers-

maatregelen gedefinieerd.”

Het instrument is beschikbaar in vier modules, 

die gebruik maken van hetzelfde systeem: KiK 

voor Bouw- en Woningtoezicht, KiK voor ont-

wikkelaars & voorschrijvers, KiK voor bouwers 

en KiK voor kwaliteitsborgers. Omdat de  

modules nauw op elkaar aansluiten, stelt het 

instrument alle betrokken partijen in staat  

dezelfde taal te spreken en zo soepel samen 

te werken aan de gewenste bouwkwaliteit bij 

oplevering van een gebouw. “Dit instrument is 

inzetbaar voor alle ‘gevolgklassen’ die de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen in de toe-

komst kent en bij alle soorten bouwwerken in 

woning-, utiliteits-, weg- en waterbouw. BRL-

en, certificaten en certificaathouders kun je di-

rect ontsluiten via dit instrument”, aldus Jans.

De KOMO-directeur legt uit dat ook aanvullen-

de private eisen – denk aan kleur, vlakheids-

eisen of eisen die zwaarder zijn dan het Bouw-

besluit eist – zijn te toetsen. Hetzelfde geldt 

voor de toetsing van niet-vergunningplichtige 

bouwwerken: “Maar die private eisen vallen 

buiten de kwaliteitsverklaring die aangeeft dat 

aan de bouwregelgeving wordt voldaan. Het 

bevoegd gezag toetst ook geen private eisen. 

De toetsing van de private eisen valt dan ook 

onder een privaatrechtelijk contract tussen  

opdrachtgever en kwaliteitsborger. Overigens 

kan de opdrachtgever ook de aannemer  

opdracht geven om een kwaliteitsborger te 

contracteren.” 

KiK sluit aan bij kwaliteitsborgers die gecertifi-

ceerd zijn volgens de BRL 5019 ‘Bouwplantoet-

singen aan het Bouwbesluit’ en een licentie 

voor het KOMO Risicomodel. Zowel de BRL 5019 

als het KOMO Risicomodel zijn namelijk in het 

instrument geïntegreerd. Voor aannemers is het 

interessant dat de BRL 5029 ‘Kwaliteitscontrole 

door bouwers’ eveneens is geïntegreerd. Daar-

naast faciliteert Kik innovatieve bouwconcep-

ten, zoals BRL0901, BRL0902, BRL0903-1, 

BRL0904 en BRL0905-1. “Voordeel voor  

aannemers is dat je met KiK ook een prestatie-

verzekering kunt afsluiten”, zegt Jans.

Jans presenteert tot slot met enige trots de 

nieuwe ‘Kik Campus’: “Binnen deze campus 

kunnen wij partijen begeleiden bij de verplich-

te inzet van een toegelaten ‘instrument’ voor 

kwaliteitsborging. Denk aan begeleiding bij de 

invoering van kwaliteitsborging, project start-

ups en een helpdesk. Ook is er de certificering 

voor de KiK-licentie, BRL 5019 en BRL 5029. We 

geven verder KiK-training en een workshop 

over kwaliteit. Tot slot biedt de KiK Campus 

tools, zoals KiK-gerelateerde software – denk 

aan BRIS – kennisproducten en een raamwerk 

voor invoering van de kwaliteitsborging.”

Praktijkervaringen met KiK

“KiK is een heel goed instrument voor de 

bouw. Het maakt kwaliteitsborging onder de 

nieuwe wetgeving doeltreffend en overzichte-

lijk”, zei Keimpe Stroop, directeur van gBOU., 

kwaliteitsborgers voor de bouw.  Het bedrijf is 

sinds 2006 certificaathouder BRL 5019 en 

heeft bij pilots al meer dan 800 woningen in 

risicoklasse 1 en 2 beoordeeld. “Met KiK krijg 

je een dossier dat voldoet aan de Wkb, zoals 

die nu voorligt. Tevens kun je private eisen 

meenemen.”

Stroop laat enkele praktijkvoorbeelden zien 

van het werken met dit instrument, zoals op 

Binnen de nieuwe ‘Kik Campus’ kan KOMO partijen begeleiden bij de verplichte inzet van een toegelaten ‘instru-

ment’ voor kwaliteitsborging.



←

| Bouwkwaliteit in de Praktijk  | nr. 8 november 2018  |  13

het gebied van constructieve veiligheid. Uit de 

bevindingen tijdens het heiwerk blijkt dat de 

palen vrij snel verlopen. Er moet dus bij het 

inmeten worden gekeken in hoeverre de afwij-

kingen kritiek zijn. “Op basis daarvan nemen 

wij bijvoorbeeld steekproeven in het werk. 

Komt de uitvoering overeen met het ontwerp 

en de goedgekeurde stukken? Vastgelegd is 

hier dat de paal misstanden met de uitvoerder 

worden doorgenomen. Op advies van de con-

structeur moeten er vervolgens op een hoek 

een extra poer worden aangebracht en op 

twee andere plaatsen een onderslagbalk. Dit 

wordt met rode markeringslijnen aangegeven 

in de bouwput.”

Een tweede voorbeeld betreft de controle door 

de kwaliteitsborger van de WBDBO. Daaruit 

blijkt een brandcompartiment niet aan de ver-

eiste van de WBDBO te voldoen. Zo is de aan-

sluiting van het dak met de prefab wanden 

een risico en heeft de WBDBO ten opzichte 

van de perceelsgrens geen aandacht gehad. 

Tijdens de uitvoering wordt de aansluiting  

tussen dak en prefab wanden samen met de 

uitvoerder gecontroleerd. Hierbij wordt het 

aanbrengen van minerale wol gecheckt. Foto’s 

maken dit duidelijk. 

Ook wordt het gebruik van de juiste isolatie in 

de spouwmuren gecontroleerd, in verband 

met de borging van de juiste Rc-waarde. “Op 

de bouwplaats zijn de juiste isolatiemateria-

len aangetroffen. Controle tijdens het aan-

brengen geeft geen afwijkingen aan. Wel blij-

ken de dilatatievoegen en stootvoegen open 

te zijn, waardoor er sprake is van een geventi-

leerde spouw. Maar de Rc-berekening is  

gebaseerd op een spouw zonder ventilatie. 

Daar moet dus nader naar gekeken worden”, 

laat Stroop zien.

Maar wat is nu de rol van de kwaliteitsborger bij 

het constateren van afwijkingen bij de opleve-

ring? Stroop legt uit: “De kwaliteitsborger meldt 

de afwijkingen aan de partijen en onthoudt 

zich van een goedkeurende verklaring bij ople-

vering. Alle relevante informatie wordt aan de 

opdrachtgever en bevoegd gezag overlegd. Het 

bevoegde gezag kan hierdoor nog geen inge-

bruikname toestaan. Wij zijn als kwaliteitsbor-

ger ook geen adviseur. Wij toetsen alleen het 

project aan de bouwregel geving. Afwijkingen 

moet de aannemer dus zelf oplossen.”

Ervaringen met kwaliteitsborging

Hajé van Egmond liet tot slot de praktijkerva-

ringen met kwaliteitsborging zien van 72 res-

pondenten en negentien proefprojecten in de 

periode 2015 tot 2018. Van de 72 responden-

ten zijn er dertig betrokken bij de negentien 

proefprojecten. Van Egmond: “Over het alge-

meen is men positief over de samenwerking. 

Kwaliteitsborging is ook een andere manier 

van werken met een hoger niveau van uitwer-

king vooraf, met name bij de installaties. De 

aannemer moet ook zelf meer vastleggen.”

Gebleken is volgens Van Egmond dat er nog wel 

wat is te verbeteren aan de informatievoorzie-

ning en gereedmelding: “afspraken over wie 

wat aanlevert worden vaak niet gemaakt en in 

veel gevallen niet nagekomen. Ook ontstaan er 

soms discussies over nut en noodzaak van  

bepaalde informatie. De dossiers bij gereed-

melding bleken daardoor vaak onvoldoende.”

Het algemene oordeel van de respondenten is 

echter wel dat de kwaliteit toeneemt: “Na ople-

vering zijn de kosten voor herstel minder en het 

‘narooiwerk’ is ook sneller afgerond.”  

De kwaliteit neemt vooral toe doordat de plan-

nen voor de start van de bouw beter zijn uitge-

werkt en er ge middeld intensievere toetsing en 

toezicht plaatsvindt. Ook wordt er meer specia-

listische kennis ingeschakeld en is er meer 

aandacht voor bouwfysica. Tevens worden de 

kopersopties meegenomen in de toetsing.

Heeft de kwaliteitsborging nog gevolgen voor 

de doorlooptijd? Dat blijkt mee te vallen: 

“Kwaliteitsborging vraagt meer inspanning, 

maar dat heeft geen effect op de doorlooptijd. 

Bovendien denken de respondenten dat in de 

toekomst tijdwinst kan ontstaan door het snel-

ler verkrijgen van de vergunning, hoewel het 

bestemmingsplan bepalend blijft. Ook is er 

meer zekerheid in de planning en krijgt men 

een snellere reactie op aanvullende gegevens. 

Verder constateren de deelnemers aan proef-

projecten dat kwaliteitsborging ook geld ople-

vert. Door het vroegtijdig ontdekken van fou-

ten, minder herstelwerkzaamheden na afloop 

en een snellere afronding worden kosten  

bespaard, zeker bij UAV-GC contracten.” 

Overigens geven de deelnemers ook aan dat 

de kosten van de kwaliteitsborger vaak nog 

een drempel zijn voor deelname aan praktijk-

proeven. En zeker bij kleinere projecten wor-

den die kosten onvoldoende gedekt door  

legeskorting.

Verbeterpunten voor de proefprojecten zijn er 

ook: leg bijvoorbeeld de doelstellingen helder 

vast, want partijen hebben vaak verschillende 

beelden van het doel van een proefproject. 

Ook moet men elkaar niet afrekenen op fou-

ten, maar juist leren van elkaars fouten. Daar-

naast moet er voor meer draagvlak worden  

gezorgd en moet er helderheid komen over de 

inhoud van de wet. Van Egmond besluit: “Leg 

goed vast wie wat doet en hou je daaraan. 

Geef de gemeente verder geen ‘dubbelrol’, dat 

werkt niet. Laat een onafhankelijke derde par-

tij meekijken, ook als scheidsrechter. Leg de  

afspraken vast in een projectplan en organi-

seer een bredere kennisuitwisseling van de 

resultaten. Werk daarbij zo veel mogelijk vol-

gens het beoogde stelsel!”

Ton Jans van KOMO: “Onder het nieuwe stelsel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het bij vergun-

ningplichtige bouwwerken verplicht om een door de Toelatingsorganisatie goedgekeurd ‘instrument’ in te zet-

ten. Wij hebben daarom samen met 30 (branche)organisaties in en rond de bouw een kwaliteitsborgingsinstru-

ment ontwikkeld: KiK.”

Jaarcongres Vereniging BWT Nederland


