
Kwaliteitsborger en de Wkb





Maak van kwaliteitsborging niet je ambitie maar je motivatie!

• Opgericht 2020, Eindhoven - Vianen

• Certificering KiK instrument gevolgklasse 1 en 2

• > 15 jaar ervaring bij een ontwikkelende bouwonderneming

• > 15 jaar ervaring met bouwbesluit en vergunningsaanvragen

• > 15 jaar ervaring met bouwtoezicht vanuit gemeente & opdrachtgever, 

• Proefprojecten Wkb: Nieuwbouw kavel- & seriewoningbouw, 

hallenbouw, renovatie en civiel: bruggen en geluidsscherm



GS1 SPECIFICATIE VOOR DE IDENTIFICATIE EN TRACERING VAN 
VLEES EN VLEESWAREN

Black Box: Het moet helpen de oorzaak van een eventuele crash van het vliegtuig te achterhalen.



Maak (contractueel) afspraken met uw leveranciers 
en onderaannemers

Leer risico’s te beheersen op de bouwplaats: 

• Werk met gecertificeerde partijen

• Uitvoeringstekeningen voor handen (organiseren ipv improviseren)

• Verwerkingsvoorschriften voor handen, gelezen én aantoonbaar opgevolgd

• Aantoonbaar en herleidbaar vastleggen 
• Leveringsbonnen, afgetekend
• Foto-bewijs verzorgen (niet alleen wat uit zicht verdwijnt) 
• Weten wat de essentials zijn die moeten worden vastgelegd
• Eigen controles steeksproefsgewijs→ zien te optimaliseren
• Revisietekeningen bijtijds in orde brengen

Privaat:

aannemer - langdurig aansprakelijk voor gebreken – bewijslast (contract)

Publiek:

Kwaliteitsborger  - steeksproefsgewijs controles - Verklaring gerede vertrouwen 
(Bbl)



KiK - KOMO instrument Kwaliteitsborging  

• BRL5019 – 2002 – landelijke toetsmatrix (BRIS-Toets gemeenten)

• Aangepast tot BRL5019 – private kwaliteitsborging toets & toezicht (controles)

• Risicoanalyse en Borgingsplan → specifiek + eigen KiK-Tool

• Alleen relevante Bouwbesluitregels

• KOMO Certificaten (bouwproducten)

• Flexibel: Hoe meer geregeld, hoe meer wij aan de kantlijn staan

• Gericht op samen tot resultaat komen

• Controles (en kosten) afhankelijk van niveau interne kwaliteitsborging aannemer

https://www.kik-komo.nl/

https://www.kik-komo.nl/


Uw werk bepaalt (mede) de inzet van de KB

›Interne kwaliteitsborging op orde?

Dan doet de kwaliteitsborger minder…

›Geen interne kwaliteitsborging?

Dan moet de kwaliteitsborger meer doen



KiK risico-beoordeling = kans opdat ..  versus   impact als ..



Steekproef per referentie (gebouw – woning)



Samenvatting wettelijke eisen Verbouw in Bouwbesluit

• verbouw;

• vernieuwen of vervangen van isolatielagen;

• Dakkapellen en aanbouw;

• ingrijpende renovatie; (nieuwbouweisen thermische isolatie)

• verbouw met aanpassing van het technisch bouwsysteem (installatie).

Per 1 februari 2022 gelden er nieuwe voorwaarden voor het toepassen van hernieuwbare energie. Zie:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/hernieuwbare-energie-bij-
ingrijpende-renovatie/hernieuwbare-energie-bij

Wat is ingrijpende renovatie?

Een renovatie is een ingrijpende renovatie als u meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil 
verandert. Bovendien moet de verandering op de integrale gebouwschil zijn uitgevoerd.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/hernieuwbare-energie-bij-ingrijpende-renovatie/hernieuwbare-energie-bij


Werkwijze – Renovatie (21 NOM woningen Gemert)

• Schil: gevel en dak
• constructief – brand – vocht - thermisch –

energie - geluid v. buiten
• niet: vloer en woningscheiding
• Installaties: E, CV, ventilatie HR-wtw en

PV-panelen



NOM-specificaties

• Verbouw/Renovatie: Daken en gevels aan buitenzijde isoleren. 

• Langsgevels: Rc = 5,18 m2  K/W; metselwerk en stuc voorzetgevel

• Kopgevels: Rc = 5,18 m2  K/W; metselwerk of stuc voorzetgevel

• Daken: Rc = 6,3 m2 K/W; 115 mm Quadcore sandwichpanelen 

• Begane grond vloer: Rc = 0,17 m2 K/W; bestaande vloer - ongeïsoleerd.

• Kozijnen kunststof: U (glas + kozijn) < 1,00 W/m2.K

• Voordeur: U (deur + kozijn) < 2,00 W/m2.K; geïsoleerde deur.

• Overige deuren: U-waarde deur+kozijn ≤ 3,40 W/m².K; enkel dichte deel deur, forfaitair.

• Ventilatie: Systeem D: Mechanische luchttoevoer en -afvoer met HR-wtw.

• Ventilatie-unit: Zehnder E 300. Ventilatiekanalen voldoen aan luchtdichtheidsklasse LUKA C.

• Infiltratie: qv;10;kar < 0,90 dm3/s.m² (Dit is matige kierdichting)

• Combi-warmtepomp: Elektrische combi-warmtepomp met buitenlucht als bron; Alpha
Innotec/Nathan L6 Split* i.c.m. HT/E-split. warmteafgifte d.m.v. LT radiatoren. 

• Koeling: Geen.

• PV-panelen: Geplaatst op het schuine dak (bevestiging)



Werkwijze – Opnames (voorbeeld)

Controlepunten kap:
Levering onder certificaat ja/nee
• Voor welke scopes, geldigheid
• verwerkingsvoorschriften
Constructief
• SWplaten op bestaande constructie

en bevestiging
• Gewicht zonnepanelen
Brand
• Brandklasse en overslag tpv scheiding
Bouwfysica
Pakketopbouw dakkap
• Geluid van buiten
• Vochtkering - vocht van buiten
• Thermische isolatie

Luchtdichting Infiltratie: qv;10;kar < 0,90
dm3/s.m² (BB = rechtens verkregen nivo)
• Afwerking aansluitingen
• Afwerking scheiding binnen
• Afwerking scheiding buiten



Werkwijze - Borgingsplan

Borgingsplan actie

Borgingsplan actie

Risicobeoordeling



Werkwijze – Keuringsplan (voorbeeld)



Werkwijze – Opnames (voorbeeld)  

Detail + Voorbeeldfoto's uitvoering



Werkwijze – Opnames (voorbeeld)  

Verwerking STA Software



Voorbeeld opname niet akkoord herstellen

https://support.stasoftware.nl/nl/articles/3961223-beginnen-met-gereedmelden

https://support.stasoftware.nl/nl/articles/3961223-beginnen-met-gereedmelden


Bbl Artikel 2.15  gereedmelding bouwwerk (dossier bevoegd gezag)

Het is verboden een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.15bis in gebruik te nemen zonder dit ten minste 10 dagen voor het feitelijk in gebruik nemen van het 
bouwwerk te melden bij het bevoegd gezag.

De melding wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden:

• a. naam en adres van de melder en, als van toepassing, van de gemachtigde om te melden:

• b. de dagtekening;

• c. adres van het bouwwerk;

• d. kadastrale aanduiding of ligging van het bouwwerk;

• e. de verklaring van de kwaliteitsborger, waarin ook wordt ingegaan op de getroffen beheersmaatregelen 

• f. gegevens en bescheiden over de aanduiding van de gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de

• bezetting van alle ruimten, inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie;

• g. gegevens en bescheiden over belastingen en belastingcombinaties van de constructieve delen van het gerealiseerde bouwwerk,

• en van het bouwwerk als geheel;

• h. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie van het gerealiseerde;

• i. gegevens en bescheiden over de brandveiligheid van het gerealiseerde bouwwerk 

• j. een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein met daarop aangegeven de voorzieningen voor de

• bereikbaarheid en de plaats van bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen;

• k. gegevens en bescheiden over het ventilatiesysteem;

• l. gegevens en bescheiden over de energieprestaties van het bouwwerk; en

• m. gegevens en bescheiden over toegepaste gelijkwaardige maatregelen.



Bent Ú klaar voor de Wkb?

www.vertex.nl

arjen.modderman@vertex.nl

Of bel 085-0761513

Bezoekadres: Augustijnendreef 2 Eindhoven Centrum

Welk van uw projecten acht u geschikt voor de 1e proef op de som?

Volg ons op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vertex-kwaliteitsborging/

Wij publiceren met regelmaat relevante informatie van ontwikkelingen in de markt 

http://www.vertex.nl/
mailto:arjen.modderman@vertex.nl
https://www.linkedin.com/company/vertex-kwaliteitsborging/

