INSTITUUT voor BOUWKWALITEIT

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® procescertificaat voor Kwaliteitsborging voor het
Bouwen.
3. Wordt het instrument nu al ergens toegepast, bijvoorbeeld in pilots?
De genoemde versie van de BRL heeft de kritiekfase afgerond. In juni 2017 stelt het GCvD de BRL
definitief vast en zal de BRL zodra hiertoe de mogelijkheid is, worden aangeboden aan de
Toelatingsorganisatie. Momenteel zijn er certificaathouders die op basis van de kritiekversie van de BRL
werkzaamheden verrichten. Hieruit komt o.a. naar voren dat tussen hetgeen in de bestekken en op
tekening staat én wat er tijdens de bouw daadwerkelijk gebeurt, nogal wat verschil kan zitten. De
Kwaliteitsborger is genoodzaakt om strak op te treden en bewijsvoering te eisen over de kwaliteit van de
gebruikte materialen. Deze zijn vaak niet voorzien van de certificaten en attesten die wel in de bestekken
zijn beschreven en waar in de risicoanalyse rekening mee gehouden is. De BRL is toegesneden op de
laatste informatie die bekend is in het kader van de WKB.
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Instrument
4. Wat is de doelgroep, in welke gevolgklasse(n) opereert jullie instrument en voor welk type
bouwwerk(en) is het geschikt?
Het instrument richt zich op alle disciplines die bij de bouw betrokken zijn zoals architecten,
bouwadviesbureau’s, constructeurs, installateurs etc. Men kan zich ook voor het specifieke deelgebied
laten certificeren. De BRL kent naast de specifieke delen een algemeen deel 00 waaraan iedere
certificaathouder, ongeacht de verdere deelgebieden, altijd moet voldoen en specifieke delen. De delen
betreffen 11, 12 13 en 14 welke gaan over toetsing van bouwplannen, deel 20 betreft toezicht tijdens de
bouw. Daarnaast zijn er nog twee specifieke delen waarvoor men gecertificeerd moet zijn wil men als
Kwaliteitsborger kunnen worden erkend nl. deel 01 (coördinatie) en deel 99 (verklaring). Op grond van
de BRL kan men zich voor alle drie de onderscheiden Gevolgklassen laten certificeren.
Voor Gevolgklasse 1 zal SKW met een specifieke regeling komen. Pilots hiervoor starten in de tweede
helft van 2017
5. Voorziet jullie instrument in meer dan alleen de borging van het Bouwbesluit?
De certificaathouders kunnen ook private kwaliteitseisen beoordelen en hierop toezicht houden. Dit zal
in een opdracht moeten zijn vastgelegd. De private eisen maken géén deel uit van de verklaring die de
kwaliteitsborger in het kader van de Wet afgeeft. Het oordeel over de realisatie van de private eisen die
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hij geborgd heeft, zal hij in een apart document vastleggen. Indien gewenst kunnen de opdrachtgevers /
College van Deskundigen verzoeken een extra module aan de BRL toe te voegen. De privaat overee
6. Kunnen jullie de werking van het instrumenten kort uitleggen?
De BRL 5019 borgt de inspecties van bouwplannen gedurende de ontwikkeling en de uitvoering. De
kwaliteitsborger kan alleen optreden (op basis van zijn certificaat van de delen 00, 01 en 99) maar ook
in combinatie met meerdere deskundigen die gecertificeerd zijn op de overige deelgebieden zoals 11
Planbeoordeling Brandveiligheid Constructies of deel 20 Toezicht op de Bouw.
Via een toelatingscontrole op de processen en kwaliteit van de organisatie in combinatie met een
onderzoek naar de werking in de praktijk door beoordeling van een uitgevoerd project, wordt de
organisatie bij voldoende geschiktheid gecertificeerd voor de scopes die zij heeft aangevraagd..
Na certificatie wordt de organisatie jaarlijks gecontroleerd waarbij er een steekproef genomen wordt uit
de projecten die zijn /worden uitgevoerd.

Kwaliteitsborgers
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7. Welke eis eisen stellen jullie aan kwaliteitsborgers?
De eisen aan kwaliteitsborgers zijn conform het gestelde in de Wet, AMVB en zodra deze vastgesteld zis
de Ministeriële regeling. Belangrijk is dat binne de organisatie die gecertificeerd is, de personen die
devoegd zijn om als kwaliteitsborger op te treden, werkzaam zijn bij de organisatie die is gecertificeerd.
De competenties liggen vast in de BRL met name de delen 00, 01 en 99.
8. Wat is het kennisniveau dat jullie van jullie kwaliteitsborgers eisen?
Het kennisniveau bestaat uit twee delen: kennis en kunde.
• Voor Gevolgklasse1: Bouwkundig/civieltechnische opleiding op MBO met vijf jaar ervaring.
• Voor Gevolgklasse 2: Bouwkundig/civieltechnische opleiding op HBO/MBO. Tenminste drie
(HBO/Post HBO) resp. 10 (MBO) jaar relevante ervaring in het vakgebied.
• Voor Gevolgklasse 3: Een bouwkundige/ civieltechnische opleiding op TU/HBO niveau. Tenminste vijf
(TU) resp. 10 (HBO) jaar relevante ervaring in het vakgebied.

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?
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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%. Steeds meer bouwbedrijven hanteren een eigen kwaliteitsysteem waardoor
zijn een bijdrage kunne leveren aan een snelle en efficiënte werkwijze voor de kwaliteitborgers.
Naar verwachting zijn er circa 10 instrumenten die worden toegepast. Het aantal risicomodellen dat
gehanteerd wordt is beperkt en deze zijn geattesteerd
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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
1-1-2018
14. Wat moeten we verder nog van jullie weten of welke tips hebben jullie nog?
Start vandaag nog met het inrichten van je organisatie op de nieuwe wet. Of je nu architect, installateur
of aannemer bent. Draai intern al pilotprojecten om met het nieuwe stelsel ervaring op te doen. Je bent
zo een jaar verder.
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