
Ledenbijeenkomst ‘Ervaringen delen met de Wkb’

10 mei 2022

WELKOM



Inlogcode: 6137 6881

Voor al je vragen vanmiddag:

www.Menti.com



Sprekers
Paul Kuijpers

p.kuijpers@balance-result.nl 

Jaco Balemans Bart Nouws

Jaco@balemans.nl www.balemans.nl bart@bouwbedrijfnouws.nl www.bouwbedrijfnouws.nl

076 521 2901 0165 384 679

Huib van de Vrie / PlanGarant Jan Nijkamp / Woningborg

huib@plangarant.nl www.plangarant.nl j.nijkamp@woningborggroep.nl www.woningborg.nl

06 15 630 834 / 010 30 27 709 06 31 68 31 45 / 0182 580 004

mailto:p.kuijpers@balance-result.nl
mailto:Jaco@balemans.nl
http://www.balemans.nl/
mailto:bart@bouwbedrijfnouws.nl
http://www.bouwbedrijfnouws.nl/
mailto:huib@plangarant.nl
http://www.plangarant.nl/
mailto:j.nijkamp@woningborggroep.nl
http://www.woningborg.nl/


WKB proces  voor de aannemer

Initiatief

Calculatie & 
contrac-

tering

Werkvoor-
bereiding en 

inkoop

Realisatie

Opleveren

Nazorg

• Gevolgklasse bepalen: borger, vergunning, 
vergunningsvrij

• Private borger selecteren en contracteren
• Zorgen voor voldoende uitgewerkt plan
• Plantoetsing door borger
• Melding ‘bouwactiviteit’ bevoegd gezag

• Vroegtijdig uitwerken risicovolle details 
• Opstellen en indienen borgingsplan (borger)
• Beperkt aantal bijwoonpunten door borger
• Toetsingsmomenten in de planning (bouwpartners)
• Organiseren informatieverkeer met borger

• Startbouw-melding aan bevoegd gezag
• Keuringsregistraties (zelf), te toetsen door borger
• Geen registraties vergeten!
• Praktische afspraken bij tekortkomingen en wijzigingen
• As built tekeningen en berekeningen

• Bevoegd gezag dossier compleet maken
• Gereed melden 14 werkdgn voor ingebruikname

• Kwaliteitsverklaring naar consument

Publiek

• Waarschuwingsplicht zaken niet voldoen aan BBL
• Afspraken consumentendossier in contract
• Kostenraming borgerkosten en eigen WKB uren
• Informatieplicht over verzekeringen & garanties

• Risico evaluatie – anticiperen op claimgevoelige 
onderdelen met exra extra registraties

• Registraties (voor eigen dossier) verzamelen
• Projectdossier EN consumentendossier op orde

• Reminder brief laatste 5% termijn brief

• Verruimde aansprakelijkheden bij omgekeerde 
bewijslast. Behandelen claims na oplevering. 

Privaat



Verbouw met 
“regeling kleine werken”



Dakopbouw Etten-Leur

• Het aanbrengen van een nokverhoging op een 
grondgebonden woning valt onder gevolgklasse 1. 
✓ BBL artikel 2.17 lid 3a; een niet in een woongebouw gelegen 

grondgebonden woonfunctie.

• Bbl artikel 2.27 lid 2 a geeft aan dat een dakkapel 
een vergunningvrij bouwwerk is voor de activiteit 
bouwen. Een nokverhoging valt niet onder de definitie van 

dakkapel, en is derhalve een meldingsplichtig bouwwerk.



Gevolgklasse 1



Bouwen onder de Omgevingswet

©
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Omgevingsplanactiviteit Bouwactiviteit

Omgevingswet, artikel 5.1.1.a Omgevingswet, artikel 5.1.2.a

Vergunningplichtig
Meldingplichtig
Vergunningvrij

Invoeringsbesluit Omgevingswet 
paragraaf 22.2.7.2 (=bruidsschat)

Vergunningvrij

Besluit bouwwerken leefomgeving 
paragraaf 2.3.3

Vergunningplichtig

Besluit bouwwerken leefomgeving 
paragraaf 2.3.2

Meldingplichtig 

Besluit bouwwerken leefomgeving 
artikel 2.17 en 2.18 (gk1)

Vergunningvrij

Besluit bouwwerken leefomgeving
paragraaf 2.3.2
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Bouwer als uitgangspunt

Het principe van proportionele borging is gestoeld op “als de bouwer z’n 
zaakjes op orde heeft, hoeft de kwaliteitsborger minder te doen.” 

Dit betekent dat de bouwer wel op de hoogte moet zijn van de Wkb en 
tevens z’n werkwijze zo ingericht moet hebben dat hij mee kan draaien. 

Hiervoor is bewustwording en begeleiding nodig op een zo concreet 
mogelijk niveau.





Risicoanalyse
Vragen ontwerpfase 
 

Algemeen 

1. Zijn alle benodigde onderdelen incl. maatvoeringen op tekening gezet zodat het voor 
iedereen duidelijk is hoe het uitgevoerd kan worden? (Plattegrond, doorsneden, 
aanzichten, details) 

Antwoord Ja: - 
Antwoord Nee: Actie ondernemen.  Tekeningen aanpassen of aanvullen en toevoegen aan het 
projectdossier. 
 
Artikel 5.3 en 5.6 Bouwbesluit - RK3 
 

2. Wordt met de toegepaste isolatiematerialen in de wanden minimaal een Rc-waarde van 
4,7 m2 K/W en in het dak minimaal een Rc-waarde van 6,3 m2 K/W behaald? En staat dit 
duidelijk op tekening vermeld? 

Antwoord Ja: - 
Antwoord Nee: Actie ondernemen.  
Materialen met de benodigde Rd waarde aanpassen en op tekening vermelden en toevoegen aan het 
projectdossier. 
 
Artikel 5.3 en 5.6 Bouwbesluit - RK3 
 

3. Voldoet het kozijn, glas en eventuele panelen aan een U- waarde van maximaal 1,65 
W/m²K en is dit duidelijk op de tekeningen aangegeven? 

Antwoord Ja: -. 
Antwoord Nee: Actie ondernemen. U waarde van het glas of eventuele panelen moet duidelijk op de 
tekening zijn aangegeven.  
Antwoord NVT: Geef toelichting 
 
Artikel 6.21 Bouwbesluit – RK3 
 

4. Zijn er rookmelders aangegeven op de tekening in de volledige vluchtroute? (Vanaf 1 juli 
2022 ook verplicht bij bestaande bouw) 

Antwoord Ja: -. 
Antwoord Nee: Actie ondernemen. Rookmelders aangeven op de tekening(en). Maatregelen moeten 
worden vastgelegd in het projectdossier.  
 
Artikel 2.84 en 2.85 Bouwbesluit - RK4 

• Vragen ontwerpfase

• Vragen constructiefontwerp
• Vragen realisatiefase

• Goed en deugdelijk werk





Dossier bevoegd gezag
Artikel 2.21 lid 2. De melding wordt ondertekend 
en bevat de volgende gegevens en bescheiden van 
de gerealiseerde activiteit:

a. Naam, adres en telefoonnummer van de persoon die 
ook de bouwmelding heeft gedaan;

b. de datum;

c. het adres, de kadastrale aanduiding of de coördinaten 
van de locatie waar de bouwactiviteit is uitgevoerd;

d. de verklaring van de kwaliteitsborger;

e. As-build plattegrond- en geveltekeningen waaruit de 
oppervlakte en maatvoering blijkt;

f. Berekeningen mbt:
1°. Constructie
3°. de luchtverversing;
4°. de energiezuinigheid;
5°. de milieuprestatie;

h. gegevens en bescheiden over toegepaste 
gelijkwaardige maatregelen



Vragen?



WKB: vrijstaande woning met aanbouw en garage



Impressies project



Woningborg stelt borgingsplan op a.d.h.v. door 
aannemer aangeleverde tekeningen en documenten



Borgingsplan vanuit Woningborg:
opzetten planning in KYP



Voorbeeld toezichtmoment aannemer



Voorbeeld toezichtmoment aannemer



Voorbeeld bijwoonmoment borger/inspecteur



Toetsmomenten komen in de app van Chepp
Vanuit hier lever je de gevraagde foto’s en informatie aan



Vragen?



www.stichtingibk.nl/instrumenten/

www.wkbplaza.nl/

Overzicht instrumenten en borgers

https://www.stichtingibk.nl/instrumenten/
https://www.wkbplaza.nl/


www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-

z/digitalisering/hoe-digitaliseer-je-een-bouwproces

Via onderwerpen A-Z → Digitalisering

Of typ in de zoekbalk ‘digitaliseer’

Software overzicht

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/digitalisering/hoe-digitaliseer-je-een-bouwproces


Einde / tot ziens


