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Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging
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Consumentendossier
Dossier bevoegd gezag

Aannemer

Dossieropbouw
Voorbereiding
bouw / risicobeoordeling
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bouwplan
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omgevingsplan en risico’s
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Omgevingsvergunning
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Beoordeling
Vastgesteld
bouwplan
borgingsplan
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Uitvoeren
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Beoordeling
volledigheid
bouwmelding

Verklaring
kwaliteits(Mede op basis van
borger
info aannemer)
Optioneel: toezicht en
handhaving

Beoordeling
Bevoegdheid
(op Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van
| 30 maart 2020
Ga naar www.rijksoverheid.nl/wkb
voor de
omgevingsvergunning
Optioneel: toezicht
en meest recente versie van dit schema
volledigheid
Grond van Awb)
plan en risico’s
+ specifieke
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locatie
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 30 maart 2020

bouwmelding

Ga naar www.rijksoverheid.nl/wkb voor de meest recente versie van dit schema
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Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De regels op basis van de Wet en Ontwerpbesluit (Bbl en Bkl)
Risicobeoordeling en borgingsplan
Basis = beoordeling van de bouwtechnische risico’s
KB stelt vast (derden kunnen dus (delen) opstellen)
Beschrijven hoe ontwerp en uitvoering worden geborgd
en wat wanneer wordt beoordeeld
Inhoud borgingsplan:
Hoe is borgingsplan tot stand gekomen?
Activiteiten kwaliteitsborging, gericht op de
bouwtechnische risico’s
Wie zijn verantwoordelijk voor de
kwaliteitsborging?
De wijze van beoordelen van (samenhang tussen)
onderdelen bouwwerk
Wijze en moment van actualiseren
Toepassing normen, kwaliteits-verklaringen en
gelijkwaardigheid
Specifieke aandachtspunten KB
Welke kwaliteitssystemen van derden maakt de KB
gebruik van?

Samenhang dossiers
Dossier bevoegd
gezag

- Verantwoording borging
risico's borgingsplan
- Verklaring “gerechtvaardigd
vertrouwen

Uitvoeringsstukken

Dossier
kwaliteitsborger

’As-built’ gegevens

Consumentendossier

Gereedmelding / oplevering

- 'As-built' gegevens
- Gegevens toekomstig
gebruik

Uitvoering

Ontwerpberekeningen
en -tekeningen

Actiepunten Plan van Aanpak (§4.4.2)
-

Uitvoeringsstukken

-

Overige stukken
(delen ontwerp en
metingen)

Ontwerp

(Titel 5.2 Awb / Hfdst. 18 Omgevingswet)

Bouwmelding
Gereedmelding
Verbod om te bouwen zonder melding
Zonder gereedmelding rechtsreeks verbod op gebruik
Melding uiterlijk 4 weken voor start bouw
Uiterlijk 10 werkdagen voor ingebruikname
Geen normadressaat: iedereen mag melding doen
Inhoud gereedmelding
Inhoud bouwmelding:
- Gegevens melder / datum / adres
Informeren aanvang
Naam / datum / adres
- Verklaring KB (standaardformulier)
bouwwerkzaamheden
Waar wordt wat gebouwd?
Toestemming IA voor instrument
(2 dagen voor start bouw;
Artikel
7.7
BBL)
Wie is de KB / welk instrument?
Uitvoering conform instrument
Borgingsplan (incl. risicobeoordeling)
Gerechtvaardigd vertrouwen
Niet alle stukken bij melding? à geen melding
- Verantwoording beheersmaatregelen
- Dossier bevoegd gezag; gegevens over
Gebruiksfunctie, afmetingen
Constructieve en brandveiligheid, Ventilatie en
Energiezuinigheid
Terreininrichting tbv hulpdiensten
Gelijkwaardige maatregelen

Controles, metingen
en toetsingen

Dossier aannemer

Strijdigheden tijdens of na afronding bouw?
Besluit bevoegd gezag herstelsanctie / verbod gebruik

-

Escalatieladder handhaving
Praktische vertaling inhoud dossier bevoegd gezag
Format Borgingsplan + checklist onderwerpen
risicobeoordeling
Overzicht bouwwerken gevolgklasse 1 en bijbehorende
instrumenten
Raming aantal projecten gevolgklasse 1 en benodigde
kwaliteitsborgers
Uitwerking aansprakelijkheidsregels in de praktijk
Ervaringen private partijen met instrumenten
Monitoring aanpassing UAV

