
 Q&A document Wkb bijeenkomst 28-1-2021 

 
Vragen die tijdens de (online) ledenbijeenkomst aan bod zijn gekomen met daarbij in rode tekst het antwoord. 

 
Tijdens de bijeenkomst hebben we uiteraard niet alles inhoudelijk kunnen bespreken en hebben we ook niet alle vragen kunnen beantwoorden. We 

verwijzen je daarom naar de trainingen die via BNL Academy worden georganiseerd, het Wkb handboek dat binnenkort beschikbaar komt en 

begeleidingstrajecten. Blijf de pagina Wet kwaliteitsborging daarom goed in de gaten. 

 
1. Er wordt gezegd dat de aannemer op hoogte dient te zijn over de inhoud van de het bouwbesluit. Mag je als aannemer in beginsel er niet van uit 

kunnen gaan dat een ontwerpende partij heeft ontworpen conform bouwbesluit?  
Je mag er zeker vanuit gaan dat de ontwerpende partij heeft ontworpen conform Bouwbesluit. In het kader van de Wkb, en de aangescherpte 

aansprakelijkheidsregels is het echter van belang zaken aantoonbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door de opdrachtgever/ontwerpende partij te 
vragen een toetsing op het ontwerp mee te leveren (al dan niet door een onafhankelijke partij uitgevoerd. Anders komen de kosten voor het 
aantoonbaar maken bij jou terecht. 
Dat betekent echter niet dat je als aannemer niets meer hoeft te weten of te doen: 

1) Je hebt een waarschuwingsplicht. Hoewel die door de Wkb inhoudelijk niet verandert – je moet nu alleen schriftelijk waarschuwen- is het van 

belang om in ieder geval tot op zekere hoogte te kunnen beoordelen of het ontwerp ook klopt. 
2) Je moet een toetsingsrapport ook kunnen lezen/begrijpen 

3) Ale je zelf ontwikkelende aannemer bent of in D&C werkt, ben jij verantwoordelijk voor het ontwerp, ook als je dat aan een ander uitbesteed. 
Om aantoonbaar te maken dat het ontwerp voldoet, zal je toch kennis moeten hebben 

4) Tijdens de werkvoorbereidings- en bouwfase wordt het ontwerp verder uitgewerkt, en soms ook aangepast. Dan moet het werk nog steeds aan 
het Bouwbesluit voldoen, en moet je dus kennis hebben om dat te kunnen beoordelen.  

 
2. is dit handboek voorhanden?  

Dit komt naar verwachting in februari voorhanden, via de website van Bouwend Nederland bekend gemaakt.  

 
3. Wat is dan de verantwoordelijkheid van de architect? En hoe kan die eventueel aansprakelijk worden gesteld. Normaal gezien niet hoger dan 

honorarium.   
De verantwoordelijkheid van de architect verandert niet door de Wkb. Datzelfde geldt voor de wijze van aansprakelijkheidsstelling. Afspraken over de 
hoogte van bedragen kunnen contractueel worden afgestemd, maar 1-2x honorarium komt inderdaad veel voor.  

1) Als je zelf opdrachtgever voor de architect bent, maak dan expliciete afspraken over de manier waarop hij aantoont dat zijn ontwerp voldoet 
aan het Bouwbesluit (eventueel door een externe toets). 

2) Als de architect door de opdrachtgever is ingehuurd, maak dan afspraken met jouw opdrachtgever over de aantoonbaarheid van een correct 
ontwerp.  

 
4. Is een technische plantoets van Woningborg nog nodig als een kwaliteitsborger een complete toets doet?  

De doelen van die toetsen zijn niet precies hetzelfde. Als je bij Woningborg ook de kwaliteitsborging Wkb afneemt, zal dit ongetwijfeld geregeld zijn. 

Hoe het zit als je voor een ander instrument kiest, zal Woningborg kunnen vertellen.  

 

https://www.bouwendnederland.nl/service/trainingen-bnl-academy/bedrijfsvoering-vaardigheden/wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-hoe-bereid-ik-me-voor
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/wkb-wet-kwaliteitsborging


5. Klein onderhoud (bijvoorbeeld een kozijn vervangen) is zonder borger neem ik aan. Waar ligt die grens dan wel?  
Kort door de bocht: alles wat nu vergunningsvrij resp. bouwbesluittoetsvrij is, blijft dat. Die groep wordt verder opgerekt bij invoering van de 
omgevingswet. Bijvoorbeeld de dakkapel (nu achterzijde vergunningsvrij, straks ook Bouwbesluittoetsvrij aan de voorzijde). Voor exacte grenzen zie de 
regelgeving of vraag bij de gemeente na.  

 
6. in sommige samenwerkingsvormen stroomt de aannemer later in dan dat de kwaliteitsborger aangehaakt moet worden. In dat geval is een andere 

partij verantwoordelijk voor het aanstellen/inkopen van de kwaliteitsborger. Hoe kun je als aannemer weten dat deze partij een complete opdracht 
heeft??  
Bob 1:34: 00 min. Dit is in elk geval op papier geregeld, de borger moet zich aan het instrument houden en het instrument is bij wet geregeld. De 

kwaliteitsborger maakt een borgingsplan. Dat plan communiceert hij met de aannemer. Daaruit is ook e.e.a. af te leiden. Tenslotte: je kunt eenvoudig 

inzage vragen in de opdracht aan de borger bij jouw opdrachtgever of bij de borger zelf.  

 
7. Wie geeft borger opdracht en betaalt deze partij dus?  

In de wet wordt er geen eis aan gesteld wie dit doet. Dat kan dus de opdrachtgever of de aannemer zijn. Als je de borger inhuurt als aannemer, neem 

je deze kosten ook op in je contract met de opdrachtgever.  

 
8. Robbert, wie was hier het instrument?   

Dat ging om de kwaliteitsborger van het pilotproject. Kwaliteitscontrole DKB (Bouwplantoetsers Nederland). Keuringsrapporten via het programma ED-

controls. Intussen is De Kok geswitcht naar het gebruik van Snagstream. 

Het instrument voor kwaliteitsborging zoals in het wettelijke stelsel wordt bedoeld, was Bouwplantoetsers Nederland en deze werkt in ieder geval nu 
met KIK-KOMO (BRL 5019). Dat is een van de 5 instrumenten die op dit moment is goedgekeurd voor gebruik bij proefprojecten. Definitieve 
goedkeuring van instrumenten door de Toelatingsorganisatie wordt deze zomer verwacht.  

 
9. 50% leges : Ben wel benieuwd wat dan het beschikbaar budget was voor WKB?  

Robbert 1:22:02 min. De kosten van de bouwplantoetser zijn in de pilot ongeveer € 16.000,- geweest (kleine € 1.000,- per woning), maar de aannemer 
heeft er wel veel meer tijd en eigen kosten in gestoken, daarnaast was de € 1.000,= vanwege de pilot ook niet kostendekkend voor de ingezette 
kwaliteitsborger.  

 
10. Mag ik vragen wat dit ongeveer gekost heeft per woning?  

Robbert komt voor zijn project van 17 woningen uit op een kleine € 1.000,- per woning voor externe kosten, deelt hij met ons.  

 
11. Bij welke functie ligt het meeste werk? Werkvoorbereiding, projectleiding of uitvoering?  

Robbert 1: 22: 45 min. Wanneer de werkvoorbereiding op voorhand alles goed inricht zal het soepeler lopen. In de pilot was dat nog niet zo ingericht. 
Dus in principe bij de werkvoorbereiding het meest, maar het gehele projectteam krijgt ermee te maken.    

 
12. Is er 1 man full time bezig dit te coordineren?  

Robbert 1:23:50 min. Het is de uitdaging om dit geïntegreerd te krijgen in je werkproces. De uitvoerder dient wel op een andere wijze zijn bouwplaats 
te managen. Maar wanneer je projectteam volgens gewijzigde werkwijze gaat werken (projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder gefaciliteerd door 
de KAM-afdeling) dan hoef je hier naar ons idee geen man voor vrij te maken.  
 

  



13. Wat is de verwachte meerkosten van een dergelijk werk?  
Daar zijn geen algemene uitspraken over te doen omdat er nog te weinig ervaring is. Zie o.a. vraag 10, maar houdt ook rekening met (eenmalige en 
terugkerende) kosten voor aanpassing processen, software, etc.  

 
14. Hoe kleiner het werk, hoe groter het percentage kosten voor deze WKB lijkt me.  

In principe waar, maar aan de andere kant mag gezegd worden dat het 1x het wiel uitvinden is en dan repeteren en deels kopiëren voor andere 
projecten. De voorinvestering in software en instrueren van je personeel doe je in feite 1x. Wanneer je ervoor zorgt dat de nieuwe werkwijze 
automatisme wordt in het bouwproces kost het nog steeds wel meer geld, maar in verhouding minder.  

 
15. Ben je uitgekomen met de 50% leges kosten. Kun je iets zeggen over het % wat jullie bij nieuwe projecten gaan aanhouden voor de kosten van een 

kwaliteitsborger en houden jullie nog verder rekening in de directe of indirecte kosten nu de ervaring er is en valt hier iets van te zeggen  
Robbert 1:23:50. Lastig, maar houdt rekening met 2% voor zowel externe en interne kosten.  

 
16. Is toch bijna niet te betalen voor een kleine aannemer?     

1:26:23 min. Robbert geeft het advies om het met je opdrachtgever vooraf te bespreken. De opdrachtgever betaalt altijd. Zijn pilot betrof een Design & 
Build project dus was dat in de prijs inbegrepen. Ga het gesprek met je opdrachtgever hierover in elk geval aan. Maar het is ook afhankelijk of de 
gemeente wil inboeten in het legespercentage. 
Beschouw deze kosten als alle andere kosten in een project. Neem ze mee in je prijs. Denk na over hoe je de (eenmalige) investeringen wilt 

doorberekenen (of niet), maar neem ieder geval de projectgerelateerde kosten mee.  

 
17. De borger moet toch een goedgekeurd instrument hanteren? dat is iets anders dan de software die wordt gebruikt voor keuringen  

Klopt. Het instrument voor de borger is in principe een certificering. Sommige instrumenten/borgers bieden ook (toegang tot) software aan, maar daar 

hoef je geen gebruik van te maken. Bekijk het rapport over softwarepakketten op de BNL website.  

 
18. Hebben jullie al nagedacht of er een verhoging gaat komen van de bouwkosten richting opdrachtgever?  

Bob en Robbert 1:29:10 min. Hierop wordt een tegenvraag gesteld door Bob aan Robbert: verwachten zij een besparing op faalkosten te zien op 
termijn? Die verwachting is er inderdaad. Laat dat een stimulans zijn voor alle aannemers. Aanvullend: er zal zeker in eerste instantie sprake zijn van 

meer kosten. Of je die aan je opdrachtgever doorberekent, is je eigen keuze als aannemer. Ervaring leert dat bedrijven die dit al wat langer doen, 
uiteindelijk ook faalkosten besparen.  

 
19. Legeskorting gemeenten zullen veel verschillen, gemiddeld zal t rond de 25 procent kunnen zijn is de globale schatting  

Bob en Robbert: 1:30:00. Ja, dat is nu ook al zo. Verwachting 25% zou kunnen, maar moeten we afwachten. Robbert verwacht bij projecten groter dan 
17 woningen (die in zijn pilot € 1.000,- per woning hebben gekost voor de wkb) de kosten per woning minder zullen zijn. Ook de kosten van de 

kwaliteitsborger op termijn, want deze zal er ook meer ervaring mee opdoen. Maar die indicatie van de kosten zal per woning toch een beetje rondom 
dit bedrag blijven hangen (steekproeven is een % obv totaal aantal woningen).  

 
20. Controle door gemeente minder?  

Bob en Robbert 1:32:20 min. Informatievoorziening aan de gemeente was in overleg bij het pilotproject zo afgesproken. Maar na 1-1-2022 lever je alle 
informatie aan de kwaliteitsborger aan (ipv aan gemeente). Het principe van de WKB is dat de gemeente niet meer toetst tijdens de bouw. Ze kunnen 
nog wel informatie opvragen.  

 

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/16849/welke-software-voor-de-wkb-past-bij-jouw-bedrijf


21. Gevaar voor kwaliteitsverschillen tussen kwaliteitsborgers?  
Robbert 1:20:30min en Robbert en Bob 1:35:00 min. Die kans is aanwezig, maar we hebben nog ca. een jaar voor het goed opleiden van de 
kwaliteitsborgers. De instrumenten gaan daarbij helpen, want daarvan ligt vast waaraan ze moeten voldoen en daar zit controle achter.   

 
22. Moet je alle woningen toetsen of van ieder type 1 en mag je die als referentie gebruiken?  

Bob en Robbert 1:35:47 min. Alle woningen in een project moeten voldoen en dat moet je kunnen aantonen middels een volledig dossier. Op 
steekproefbasis worden geluidsmetingen etc. uitgevoerd. Zowel de aannemer als de borger toetsen risicogestuurd. Steekproeven mogen dus.  Of 1 per 
type voldoende is, zal per project verschillend zijn. Ga hierover in gesprek met de borger, op basis van risicoanalyse en borgingsplan.  

  

Vragen of opmerkingen vanuit de open mentimeter vraag 7 "Wat zou Bouwend Nederland nog meer kunnen  
doen?"   

  
Deels aan de orde gekomen c.q. beantwoord tijdens de bijeenkomst (vanaf 59:01 min in de opname en zie 

volgende pagina).  
 
  



23. Stagnatie door keuringsmomenten van de borger?  
Zou niet aan de orde moeten zijn. De borger maakt een borgingsplan van tevoren en dan is bekend wanneer deze komt toetsen of wanneer je zaken 
moet aanleveren. Communicatie met de borger goed inrichten en afstemmen is van groot belang.  

 
24. Kun je zelf kwaliteitsborger worden?  

Dat kan, maar niet over je eigen werk. Wanneer je kwaliteitsborger wilt worden moet je aan de erkenningsregelingen voldoen, certificaat behalen en 
een instrument kiezen.  

 
25. Wet kostenverhogend? Legeskosten en kostendekkend?  

Het is moeilijk om uitspraken te doen over kostendekkend versus legesverlaging. Leges zijn per gemeente verschillend en hoe gemeentes straks de 
legesverordeningen als gevolg van de Wkb aanpast. 

 
 
  

 
 


