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Private kwaliteitsborging

Vereniging Kwaliteits-
Borgers Nederland
Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen is er een nieuwe deelnemer aan 

het ontwerp- en uitvoeringsproces van bouwwerken: de onafhankelijke kwaliteitsborger. Tot 

2021 als partner om praktijkervaring op te doen. Daarna ook, maar vanaf dan is de 

kwaliteitsborger ook een onmisbare schakel bij bouwwerken in gevolgklasse 1 en in de nabije 

toekomst ook gevolgklasse 2 en 3.

Tekst Jacco van der Weel

De Vereniging KwaliteitsBorgers Ne-
derland (VKBN) is van en voor partij-
en die allemaal als doel hebben om 
onafhankelijke kwaliteitsborger te 

worden. De leden zijn al jaren actief in de ont-
wikkeling van het product kwaliteitsborging. 
Sinds begin 2017 trekken we ook gezamenlijk 
op als deelnemer in de uitwerking en evalua-
tie van het stelsel. Daarvoor zijn we in gesprek 
met de diverse stakeholders, zoals overheden, 
certificerende instellingen, instrumentaanbie-
ders in spé, opleidingsinstituten, Construc-
teurs Register en brancheverenigingen als 
Bouwend Nederland, Afnl, NLIngenieurs, NE-
PROM en BNA.

Leden van VKBN maken gebruik van verschil-
lende kwaliteitsborgingsinstrumenten. Dit 

maakt dat in onze bijdrage aan de nadere uit-
werking van het stelsel de belangen van alle 
instrumenten zijn vertegenwoordigd. Vanuit 
de inhoudelijke kennis en ervaring, én met 
ervaring in diverse instrumenten, oefenen we 
invloed uit op de toekomst van ons eigen 
nieuwe vakgebied.

Kennis en kunde

Om kwaliteitsborging tot een succes te ma-
ken, vinden wij het belangrijk dat de kennis en 
kunde van de deelnemende bedrijven groot is. 
De administratieve druk voor onze opdracht-
gevers moet zo laag mogelijk blijven. Het gaat 
immers om de kwaliteit van het bouwwerk zo-
als het er uiteindelijk staat; de kwaliteit voor 
de gebruiker. Achteraf moet die kwaliteit ech-
ter wel herleidbaar zijn. Het borgen van niet te 

veel, maar zeker ook niet te weinig, geeft een 
spanningsveld. Het delen van ervaringen met 
vakzusters en -broeders is daarbij waardevol. 
Om deze reden is VKBN ook een plek om ken-
nis en ervaringen te delen.
Op dit moment zijn bij VKBN aangesloten: 
BouwQ, gBOU., IRI-BRI, Nieman Kwaliteitsbor-
ging, Plangarant, Seconed en Vinçotte. Wij 
hebben allen de intentie om dé kwaliteitsbor-
ger van Nederland te worden. Elk ander bedrijf 
dat kwaliteitsborger gaat worden is welkom 
om zich aan te sluiten bij de vereniging. Bin-
nen VKBN zijn nu de instrumenten TIS, KiK 
(met BRL5019), VKB en Metaalbouwborg verte-
genwoordigd, maar partijen die werken met 
een ander instrument zijn ook van harte wel-
kom.

Vanaf nu willen we u via verschillende media 
informeren over de ervaringen met de imple-
mentatie van de wet.
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