
 
Wet Kwaliteitsborging voor het  bouwen  





 
• Beloften nakomen. 

 
• Maken (of doen) wat je hebt afgesproken. 

 
• Helder en transparant communiceren. 
 
• Bewijzen leveren. 
 
• Garanderen/verantwoordelijkheid nemen. 

Wat is kwaliteit? 



 
 
• Zelf kwaliteit aantonen en daarvoor verantwoordelijk zijn! 
 
• Moment van oplevering is ‘het bewijs-moment’. 
 

Wet kwaliteitsborging 



Hoe hebben wij ons voorbereid? 

2014  
 
Kwaliteitsborging als kans! 
 
Handboek, proef-toetsen 
 
 

2015 
 
KOMO-gecertificeerd voor  
scope I BRL5019 
 
 
 

2016 
 
KOMO-gecertificeerd voor 
scopes A, B, D en G  
BRL 5019 
 
 

2017 
 
Veranderingen BRL5019 
moeten doorgevoerd worden 
 
 
 



BRL 5019 Bouwplantoetsingen 
 
• Kwaliteitsmanagementsysteem 

• Projectdossiers 
• Document en gegevensbeheer 

 
• Directieverantwoordelijkheid 

• Onpartijdige positie 
 

• Management van middelen 
• Deskundigheid en ervaring 
• Protocollen 
 

• Realiseren van de toets 
• Bepaling risicoprofiel 
• Gelijkwaardigheid en ontheffingen 
• Rapportage 

 
• Meting, analyse en verbetering 

• Audits 



BRL 5006 Toezicht op de bouw 
• Kwaliteitsmanagementsysteem 

• Handboek 
• Projectdossiers 
• Document en gegevensbeheer 

 
• Directieverantwoordelijkheid 

 
• Management van middelen 

• Deskundigheid en ervaring 
• Protocollen 
 

• Realiseren van het toezicht 
• Toezichtmatrix 
• Eisen voor het toezicht 
• Toezichtkeuringsplan 

 
• Meting, analyse en verbetering 

• Audits 



 
…………………. een nieuwe rol als kwaliteitsborger? 
 
…………………. een kans op onderscheidend vermogen? 

En voor de constructeur……………. 



• De risicoanalyse wordt een belangrijk onderdeel in het stelsel! 
 

• De markt zal gaan vragen om ‘gecertificeerde’ architecten, constructeurs, 
adviseurs als bewijs dat iedereen zijn eigen kwaliteit levert en waarmee het 
werk van de kwaliteitsborger vergemakkelijkt kan worden. 
 

• De markt zal ook de ‘private’ eisen mee willen nemen in het te hanteren 
systeem. 
 

• De constructeur zal ‘eerder’, ‘beter’ en ‘meer’ moeten aanleveren als bewijs. 
 

• De kwaliteitsborger zal zich op termijn vooral bezig houden met het behandelen 
van de risico’s, de onderlinge afstemming van disciplines en het dossier. 
 

• De aannemer zal tijdens de uitvoering, aan de hand van de risicoanalyse, voor 
een groot deel zijn eigen controles uitvoeren en documenteren. 

Wat verwacht ik? 


