
Advies eenduidigheid digitale dossiers in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen 
Aan Regiegroep kwaliteitsborging 
Van Begeleidingsgroep Digitale Dossiers 
Doel Bespreken en vaststellen 
Contactpersoon Niels Ruijter 0610925357 n.ruijter@nvtb.nl  
Datum 19 juni 2020 
  

 
Management samenvatting 
De regiegroep kwaliteitsborging ziet toe op implementatie van de wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen (WKB). Onder de WKB komen er nieuwe informatiestromen. Ook komen er twee 
verplichte dossiers: dossier bevoegd gezag en consumentendossier. De regiegroep vormde een 
begeleidingsgroep digitale dossiers om eenduidigheid te realiseren. Beide dossiers vragen om 
standaardisatie om eenduidige interpretatie en uitwisselbaarheid mogelijk te maken. Het advies is 
om opdracht te verlenen aan een partij die ontwikkeling van een uitwisselingsformat ter hand 
neemt. De ontwikkeling van dit uitwisselingsformat kandideert zich voor de status 
versnellingsproject binnen de DigidealGO. Voor het aanbrengen van eenduidigheid in het 
consumentendossier worden eerst de resultaten van de proefprojecten met de NPR afgewacht. 

 
Adviezen 
1. De begeleidingsgroep heeft de visie dat eenduidigheid in het Dossier Bevoegd Gezag (DBG) 

communicatie tussen ICT systemen faciliteert. De volgende stap wordt gezet in een 
versnellingsproject om te komen tot dit uitwisselingsformat op basis van bijlage 1 (inhoud 
dossier bevoegd gezag) en bijlage 2 (de use cases1). Om de inhoudelijke eenduidigheid te 
bewerkstelligen is ook een standaard nodig om de stap te zetten van beschikbare informatie 
(waaruit blijkt dat aan de eisen voldaan wordt) naar de te leveren informatie die dit aantoont. 
Deze standaard kan mogelijk worden vormgegeven op basis van bestaande standaarden of 
certificatieschema’s die reeds in gebruik zijn in de bouwsector. Het is raadzaam kwaliteitsborgers 
te betrekken bij dit project. 

2. Voor het Consumentendossier adviseert de begeleidingsgroep te wachten tot er een praktisch 
hanteerbare norm is. In de reacties op de binnengekomen commentaren is door NEN een aantal 
maal verwezen naar de begeleidingsgroep digitale dossiers. De begeleidingsgroep heeft daar 
kennis van genomen. NEN organiseert proefprojecten met de NPR. De resultaten daarvan 
kunnen bruikbaar zijn voor een vervolg. 

3. Aan eenduidigheid voor andere digitale dossiers in de bouwsector, met name voor 
professionele opdrachtgevers, is door de Coronacrisis weinig tijd besteedt. Het advies is aan te 
sluiten bij versnellingsprojecten binnen de DigidealGO waar professionele opdrachtgevers bij 
betrokken zijn. Hier zullen de resultaten omtrent eenduidigheid in het dossier bevoegd gezag 
onder de aandacht worden gebracht. Er wordt ook geadviseerd dat BZK kennis neemt van deze 
ontwikkelingen zodat mogelijke coördinatiebehoefte wordt herkend. 

 
Totstandkoming en behandeling van het advies: 
De volgende organisaties werkten mee aan dit advies: AFNL, BNA, Bouwend Nederland, BRIS, 
ministerie van BZK, Kadaster, KOMO, Koninklijke NLingenieurs, NVTB, Smart City Pro, Techniek 
Nederland, VBWT, VNG en Woningborg. 
 
De begeleidingsgroep levert dit advies aan de regiegroep kwaliteitsborging. De regiegroep wordt 
gevraagd dit advies te beoordelen tegen de opgave die zij de begeleidingsgroep mee gaf. Leden uit 
de begeleidingsgroep zijn mogelijk inzetbaar als klankbordgroep voor de opdrachtnemende partij. 

                                                           
1 De Use cases moeten nog aangepast worden en uitgesplitst naar een juridische en een praktische variant. 
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