
16-6-2017

1

ing. J.J.P. (Jan Pieter) van Dalen

manager / senior consultant

ing. P.J. (Johan) van der Graaf

senior consultant

De bouwfysicus
en de Wet Kwaliteitsborging

voor het bouwen (WKB)

• Waarom WKB?

• Wat is kwaliteitsborging en wat betekent het ?

• de Wet kwaliteitsborging

• in de praktijk

• stand van zaken WKB

• Betekenis voor de ingenieur:

• in de rol als kwaliteitsborger

• in de rol als adviseur

• advies en borging in één ingenieursbureau?

• visie vanuit de branche: NL Ingenieurs

• Praktijkvoorbeelden & effecten

Focus vanochtend
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Kwaliteitsborging
• systeem van maatregelen
• vaststellen en realiseren van kwaliteitsbeleid en doelstellingen
• plannen, implementeren, bewaken en corrigeren

Het wetsvoorstel
• verbetering bouwkwaliteit
• verbetering privaatrechtelijke positie bouwconsument
• introductie nieuw stelsel kwaliteitsborging bouwwerken

Instrument
• Beoordelingsmethodiek die tot doel heeft vast te stellen of er

een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat wordt voldaan
aan het Bouwbesluit

Wat is kwaliteitsborging

Wettelijke kader
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• Autoriteit Bouwkwaliteit (publiek)

- Toelatingsorganisatie

- Controleert of instrumenten werken

- Sanctioneert indien nodig!

• Instrumentaanbieder  markt

- Ontwikkelen instrumenten

- Controleren kwaliteitsborger

- Sanctioneert indien nodig

• Onafhankelijke Kwaliteitsborgers

- Zien toe op voldoen aan Bouwbesluit door bouwer

- Opleveringsverklaring

- Onafhankelijk

Partijen & rollen in het nieuwe stelsel

Stelsel Kwaliteitsborging Bouw

Toelatingsorganisatie

Instrumentaanbieder

Kwaliteitsborger

Bouwwerk
Aannemer bouwt
conform regels &

contract

Instrumentaanbieders

(BRL 5019)
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Mogelijkheden

Huidige stelsel

Oriëntatie Esthetisch ontwerp
Bouwvoorbereiding technische

uitwerking
Bouw

Toezicht

Aanvraag vergunning De oplevering

Gemeentelijke toetsing



16-6-2017

5

Van aanvraag tot bestaande bouw

BORGINGSPLAN

• Risicobeoordeling
• Toetsmomenten
• Toetsniveau

Initiatieffase
Esthetisch
ontwerp

Bouwvoorbereiding technische
uitwerking

Bouw

Kwaliteitsborging

Aanvraag vergunning
(ruimtelijke + welstand)

Oplevering +
gereedmelding

VERKLARING
+

DOSSIER
Bevoegd gezag

(Ingebruikname na gereedmelding)

Relatie overheid – vergunninghouder

Kwaliteitsborging:
Opdrachtgever en private partijen

Voldoen aan het Bouwbesluit:
Vergunninghouder en bevoegd

gezag
Hallo, ik ben uw
toezichthouder
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Gevolgklasse

Eerste Kamer

•Gewijzigd voorstel van wet voorgelegd

•Schriftelijke voorbereiding loopt…

Amvb Kwaliteitsborging

•April: voorhang Eerste en Tweede Kamer

•Aanbieden aan Raad van State

Ministeriële regeling (geen besluitvorming Kamers)

•Na vaststellen Amvb

Datum inwerkingtreding

•Realistische datum

•Besluit na behandeling wetsvoorstel Eerste Kamer

Stand van zaken wetsvoorstel?
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• Aantonen conformiteit met Bouwbesluit + verzorgen

bewijslast

• ‘Communicerende vaten’ inspanning bouwer/kwaliteitsborger

• Onafhankelijke kwaliteitsborger houdt toezicht

Hoe kan het werken ?

Ingenieur?

Ingenieur?

• Toetsen is lastig voor creatieve adviseur

• Conformeer je aan instrument

• Toelating door instrumentaanbieder

• Op orde brengen van interne organisatie (3 x P)

• Kennis is onze ‘corebusiness’)

• Integraliteit beoordelingen is aandachtspunt

• Risicogericht beoordelen nieuw voor veel adviseurs

De ingenieur als kwaliteitsborger
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• Adviseur in kwaliteitsborgingstraject heeft andere perceptie

• ‘Salami-methode’ werkt niet meer,

• Leveren van bewijslast aan kwaliteitsborger ipv advies

• Dus: adviesrapport ‘+’

• Hoe richt je je adviesrapport in bij een

kwaliteitsborgingstraject ?

– Alleen conceptueel ?

– ‘Voor de vergunning’ ? = onvoldoende

– ‘Voor de werkvoorbereider’ ? = stapje extra!

– Zorg voor afstemmen van je advies op het tekenwerk
en andere adviezen

– Beding controle of adviezen correct zijn verwerkt in opdracht

– Impact op contractvorming met opdrachtgever

De ingenieur als adviseur

Onafhankelijkheid kwaliteitsborger

“Artikel 1.38 Onafhankelijkheid kwaliteitsborger
1. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborging

uitsluitend uitgevoerd wordt door een kwaliteitsborger die niet organisatorisch,
financieel of juridisch betrokken is bij het betreffende bouwproject, tenzij deze

betrokkenheid uitsluitend voortvloeit uit de overeenkomst tot het uitvoeren van de
kwaliteitsborging.

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over het in het eerste
lid bepaalde.”

In de nota van toelichting vinden we meer over de eis.
“Een kwaliteitsborger moet onafhankelijk zijn van de bouwwerkzaamheden waarvoor hij

de kwaliteitsborging uitvoert. In het besluit is geregeld dat het instrument voor
kwaliteitsborging moet voorschrijven dat hij geen enkel belang bij de uitvoering van de

werkzaamheden mag hebben. Dit betekent dat de kwaliteitsborging niet mag worden
uitgevoerd door een partij die betrokken is bij ontwerp, advisering, productie, levering,

installatie, bouw of inkoop van (onderdelen van) het bouwproject waarop de
kwaliteitsborging betrekking heeft. Een architect, adviseur, bouwer of een

projectontwikkelaar kan geen kwaliteitsborger zijn in een project waar hij zelf direct of
indirect ook bij het bouwproces is betrokken. Zoals hiervoor uiteengezet, kan een

kwaliteitsborger bij bepaalde onderdelen van het bouwwerk rekening houden met de
bedrijfsinterne kwaliteitscontroles van de aannemer. De kwaliteitsborger heeft dan

minder werk, maar hij blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eindoordeel dat het bouwwerk
al dan niet voldoet aan de bouwtechnische voorschriften.”
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Borging en advieswerk strikt scheiden

Aandachtspunten

• Scheiden toetsen en advies op organisatieniveau en op
projectniveau.

• Praktisch te vertalen in organisaties:

– Losknippen B.V.’s

– Onafhankelijkheid zwaarder in hogere gevolgklassen

– Samenwerking met vaste partners

NL-Ingenieurs

• Dossier WKB belangrijk speerpunt

• De WKB geeft impuls aan verhoging van de bouwkwaliteit en
verbetert positie bouwconsument

• De WKB heeft belangrijke impact op het ontwerp- en
uitvoeringsproces

• Ingenieurs vanuit de achterban van NL-Ingenieurs zijn reeds
jaren nauw betrokken bij het wetgevingstraject

NL-Ingenieurs
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Welke rol speelt NL Ingenieurs?

• betrokken bij totstandkoming WKB.

• deelname aan pilotprojecten kwaliteitsborging

• ontwikkeling van diverse instrumenten kwaliteitsborging

• rol als kwaliteitsborger bij concrete projecten

• relaties helpen bij implementeren WKB in organisatie

• zitting in de stuurgroep kwaliteitsborging BZK / VKB

NL-Ingenieurs

Aandachtspunten

• Hoog kennisniveau

• Validatie en afstemming tussen:

- Opleidingsinstituten

- Instrumentaanbieders

• Centraal opgesteld en gecoördineerd examen

• Curriculum op complexe onderdelen opplussen naar HBO-

niveau

NL-Ingenieurs
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Oog voor kwaliteit in de praktijk

Stelsel op hoofdlijn

• De consument krijgt waar hij voor heeft betaald

• Door onafhankelijke kwaliteitsborging

• 2e paar ogen naast de vergunninghouder

• Vergunninghouder verantwoordelijk voor dossier “as build”

• Bewijs geleverd door aannemer

• Eisen aan kwaliteitsborging vastgelegd in “instrumenten”

• Instrumenten getoetst door toelatingsorganisatie
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Essentie

2. Onafhankelijke schil

1. Bouwer

3. Opdrachtgever /
Instrumentaanbieder

4. Bevoegd gezag

• Akoestiek

• Bouwfysica

• Bouwregelgeving

• Akoestiek

• Bouwfysica

• Bouwregelgeving

• Bouwtechniek en –praktijk

• Brandveiligheid

• Energie en Duurzaamheid

Onze integrale kennis zorgt
voor bouwkwaliteit
Praktijkvoorbeeld 1 De Binnenhofjes, Zwolle
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• Eigen PDCA-cyclus ontwikkeld.
• Keuringsplan = Maatwerk.
• Procesbegeleiding i.c.m. steekproeven experts
• Onafhankelijk intermediair intern / extern
• Bouwer op orde: minder zware schil nodig!

Aanpak De Binnenhofjes Zwolle

Voorbeeld 1/3
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Voorbeeld 2/3

Voorbeeld 3/3
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Bewijs = maatgevend

Praktijkvoorbeeld 2
borging in het ontwerpproces (1/2)
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• De doorgang naar de
buitenruimte dient 0,85 m breed
te zijn (ook met openstaande
deur).

• Er ontbreekt vloer op tekening.

• Vrije hoogte boven trap in het
geding?

Borging in het ontwerpproces (2/2)

Praktijkvoorbeeld 3 Karel de Grotelaan, Eindhoven

Toetsing BRL
5019 ->
voorwaarden,
buitencontrole
punten

Keuringsplan BRL 5006 ->
planning van controles

Risico-
analyse
BRL5006->
controle-
punten
uitvoering

Verslag van projectbezoeken
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Eindborging op orde

Controle door metingen:
• Luchtdichtheid
• Installatiegeluid
• Infra rood
• Ventilatiedebieten

Effecten
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A. Verlegde verantwoordelijkheid
Dit betreft: de adviseurs, onderaannemers, producenten en leveranciers in de
bouwkolom:

• Alles wat al wordt geborgd -> op te vragen als bewijs.

• Alles wat niet fout gaat, leidt ook niet tot schade en herstelkosten

• Grotere rol adviseurs, onderaannemers en leveranciers.

Geeft verklaring

af

Dossier

Dossier en verklaring

Kwaliteitsborger Vergunninghouder (opdrachtgever)

Bevoegd gezag

Aannemer

Producent Leverancier Onderaannemer

AANTONEN BEWIJSLAST

Bewijslast voor dossierBewijslast voor dossier

Dossier

B. Risicogericht registreren
Leg risicogericht vast:
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C. Met als resultaat:
een sluitend dossier

V
V
V
V
V
V
V
V

Met de eindprestaties voor ogen

Ontwerpkwaliteit = maatgevend.

Adviseurs en architecten zijn bepalend.

Bouwers máken het!

Kwaliteitsborger: jaagt aan en beoordeelt

Kwaliteit = teamwork
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