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Instrumentaanbieders  
1. Wie zijn jullie (naam, werkzaamheden, omvang, etc. bedrijf)?  
SKG-IKOB Certificatie bv tevens handelend onder de naam SKW Certificatie. 

 

2. Wat is de naam van jullie instrument voor kwaliteitsborging?  

BRL 5019 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO® MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Private 

kwaliteitsborging. 

 

3. Wordt het instrument nu al ergens toegepast, bijvoorbeeld in pilots?  

De huidige versie wel. De aangepaste versie is toegesneden op de wet Private Kwaliteitsborging in de 

Bouw is ter visie gelegd en kritiek wordt verwerkt. Medio januari 2016 komt het College van 

Deskundigen bijeen om de BRL definitief vast te stellen. De nieuwe, versie kan nog niet opgenomen zijn 

in pilots. Sinds 2007 is de BRL 5019 operationeel. Sinds 2013 is de BRL 5019 accreditatiewaardig en zijn 

SKW Certificatie en SKG-IKOB Certificatie BV geaccrediteerd voor de BRL 5019 door de Raad voor 

Accreditatie. 

 

Instrument  
4. Wat is de doelgroep, in welke gevolgklasse(n) opereert jullie instrument en voor welk type 

bouwwerk(en) is het geschikt?  

De BRL kent verschillende scopes. Specifiek voor gevolgklasse 1 is er de scope i. Voor de overige scopes,  

A, B, C, D, E, G kan men voor alle gevolgklassen gekwalificeerd worden. 

 

5. Voorziet jullie instrument in meer dan alleen de borging van het Bouwbesluit?  

In de nieuwe BRL is ook het toezicht op de bouw geregeld. De certificaathouders kunnen ook private 

kwaliteitseisen beoordelen hierop toezicht houden. Indien gewenst kunne de opdrachtgevers / College 

van Deskundigen verzoeken een  extra module aan de BRL toe te voegen.  

Indien men alleen specifiek toezicht op de Bouw wenst, heeft SKW tevens de BRL 5006. Deze gaat 

specifiek over privaat bouwtoezicht. 
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6. Kunnen jullie de werking van het instrumenten kort uitleggen?  

De nieuwe versie van de BRL 5019 “private kwaliteitsborging” borgt de inspecties van bouwplannen 

gedurende de ontwikkeling en de uitvoering. De kwaliteitsborger kan alleen fungeren (scope I) maar ook 

in combinatie met meerdere deskundigen. Dan is scope AG de kwaliteitsborger die zich kan laten 

bijstaan door deskundigen op het gebied van constructieve en brandveiligheid, bouwfysica en 

installatietechniek.  

 

Het onderscheid voor de deskundigen is te maken in interne en externe inspecties (de oude 

bouwplantoets en het oude toezicht op de bouw). 

 

Middels een toelatingscontrole op de systeemwerking van de organisatie en deskundige praktijkkennis 

door middel van een eigen praktijk project, wordt de organisatie bij voldoende geschiktheid 

gecertificeerd voor de scopes waarvoor zij is gekwalificeerd. 

 

Jaarlijks wordt de organisatie gecontroleerd en een steekproef genomen uit de projecten die zijn / 

worden uitgevoerd. 

 

Kwaliteitsborgers  
7. Welke eis eisen stellen jullie aan kwaliteitsborgers?  

De eisen aan kwaliteitsborgers is dat zij werkzaam zijn bij de organisatie die is gecertificeerd. De 

competenties liggen vast in de BRL. 

 

8. Wat is het kennisniveau dat jullie van jullie kwaliteitsborgers eisen?  

Het kennisniveau bestaat uit twee delen: kennis en kunde. 

Voor gevolgklasse1:  

Het kennisniveau voor scope I is globaal MBO met drie jaar ervaring op het vakgebied. 

Voor de scopes AG, B, C, D, E globaal MBO met vijf jaar ervaring. 

 

Voor gevolgklasse 2: 

Voor de scopes AG, B, C, D, E globaal HBO met drie jaar ervaring / MBO met 10 jaar ervaring. 

 

Voor gevolgklasse 3: 

Voor de scopes AG, B, C, D, E globaal TU met vijf jaar ervaring / HBO met 10 jaar ervaring. 
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Meer informatie  
9. Waar zijn jullie naar op zoek (personeel, deelinstrument, potentiele kwaliteitsborgers, 

proefprojecten)?  

Gemeenten die samen met deze deskundigen ervaringen willen opdoen. Reeds nu zijn er ruim 20 

gemeenten die legeskorting geven indien een rapportage door een BRL 5019 gecertificeerde partij wordt 

geleverd. 

 

Daarnaast zijn we op zoek naar partijen die hun risicomodel willen delen met de kennis en kunde van 

borging. 

 

10. Met wie kan contact worden opgenomen?  

SKW Certificatie / SKG-IKOB Certificatie BV 

drs W.C.M. Englebert, unitmanager gebouwde omgeving 

T: 088-2440123 

E: skw@skw-certificatie.nl 

 

11. Waar kan meer informatie worden gevonden?   

http://www.skw-certificatie.nl/index.php?id=728  

 

Het stelsel in de toekomst  
12. Hoe ziet de markt er voor Instrumentaanbieders er over 10 jaar uit volgens jullie?  

Alle gevolgklassen zijn operationeel en. Iedereen geeft aan dat ze dit 25 jaar eerder hadden moet doen 

bij het in werking laten treden van het Bouwbesluit. Bouwprocedures verlopen sneller en de kwaliteit 

van bouwwerken is verhoogd. Het percentage bouwwerken dat voldoet aan het Bouwbesluit is sterk 

gestegen richting de 100%. 

 

13. Wat kunnen wij (iBK) doen om partijen te stimuleren bezig te gaan met private kwaliteitsborging?  

Snel de minister een datum van inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging laten noemen en wel op 

1-1-2017. 

 

14. Wat moeten we verder nog van jullie weten of welke tips hebben jullie nog?  

Start vandaag nog, de weg om kwaliteitsborgers te worden is er een om de tijd voor te nemen en 

ervaringen op te doen. 
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