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Wat is de Wkb 
• Nieuwe wetgeving
• Privaat toezicht op uitwerking en uitvoering
• Technische toetsing naar de markt. 

• 2021 gestart met Proefprojecten gevolgklasse 1
• 1 januari 2023 Invoering gevolgklasse 1
• Q3 2022 starten met proefprojecten gevolgklasse 2







Wat valt er onder gevolgklasse 1 
Gevolgklasse 1
• Grondgebonden eengezinswoningen, inclusief nevenfuncties (garage, kantoor aan huis)
• Woonboten
• Vakantiewoningen
• Bedrijfspanden van maximaal 2 bouwlagen, inclusief een klein kantoor / kantine
• Aanbouwen aan overige gebruiksfuncties van maximaal 2 bouwlagen voor opslag en 

dergelijke
• Kleine fiets- en voetgangersbruggen (niet over rijks- of provinciale wegen), maximaal 20 

meter overspanning
• Overige bouwwerken geen gebouw zijnde tot maximaal 20 meter hoog (masten, antennes, 

etc.)
• Verbouwingen van hiervoor genoemde bouwwerken vallen (voor zover niet vergunningvrij) 

ook onder gevolgklasse 1.

Vooralsnog vallen de volgende gevallen niet onder kwaliteitsborging:
• Monumenten
• Bouwwerken waarbij voor het gebruik een milieuvergunning nodig is
• Bouwwerken waarbij voor het gebruik een vergunning of melding brandveilig gebruik nodig 

is
• Bouwwerken waarbij er sprake is van een gelijkwaardige oplossing voor brand- of 

constructieve veiligheid, inclusief de toepassing van NEN 6060 en 6079



Wat zijn gevolgklasses?



Welke instrumenten zijn er?



Wijzigingen Burgerlijk Wetboek
• de uitbreiding van de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering 
(art. 7:758 lid 4 BW);

• de aanvulling van de waarschuwingsplicht van de aannemer (art. 7:754 
lid 2 BW);

• de introductie van een dossier dat bij oplevering wordt verstrekt aan de 
opdrachtgever (art. 7:757a BW);

• de informatieplicht van de aannemer aan de consument- opdrachtgever 
over zekerheden en garanties (art. 7:765a BW);

• de informatieplicht van de aannemer over de opschortingsbevoegdheid 
van de consument-opdrachtgever bij nieuwbouwwoningen (art. 7:768 
BW).



Wkb in de praktijk 







• Automatische filtering 
bouwbesluiteisen

• Toetsniveau vanuit het 
instrument



• Matrix kans x gevolg

• Kleur geeft de door
het instrument 
voorgeschreven
toezicht niveaus



• Kwaliteitsverklaringen
reduceren de kans 
op voorkomen van
risico’s

• Instrument bepaald
de waarde van
iedere vorm van bewijs



• Acties worden SMART 
uitgewerkt (conform de BRL 5019)

• Samenwerking is uitgangspunt

• Borging juridische 
verantwoordelijkheden



• Digitaal verzamelen van alle 
gegevens

• Koppelingen met bestaande 
(apps) systemen in de markt





Risicoanalyse



Borgingsplan
• Risicoanalyse 
• Steekproefomvang 
• Keuringsmomenten 
• Welke onderdelen van het bouwwerk worden gekeurd 
• Door wie de keuring wordt uitgevoerd 
• Informatiemomenten 
• Stopmomenten 
• Samenhang met omgevingsfactoren



• Toezicht kwaliteitsborger
• Foto’s
• Certifcaten
• Checklists

Rapportages



Dossier bevoegd gezag 
• Verklaring bij gereedmelding 
• Ondernomen borgingsmaatregelen (controlemomenten) 

• As built informatie; 
Gebruiksfunctie, verblijfsgebied, verblijfsruimte en afmetingen 

• Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan 
de gestelde eisen in relatie tot: 

- Belastingen en belastingcombinatie 
- Uiterste grenstoestand
- Luchtverversing
- Energiezuinigheid 
- Milieuprestatie 
- Brandveiligheid 
- Gelijkwaardige maatregelen 

• Personeel 
• Van toepassing zijnde stukken 



Consumentendossier 
• tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand 

gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties, en een 
beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, 
alsmede de gebruiksfuncties van het bouwwerk;

• gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en 
onderhoud van het bouwwerk.



Knelpunten en ervaringen
• Aanpassingen bedrijfsvoering
• Vastleggen bewijslast
• Revisiestukken (As-built)
• Meerwaarde kwaliteitsborger
• Verantwoordelijkheid vergunningvrij



Vragen?


