
 Rol bevoegd gezag i.r.t. risicoanalyse

 De rol van het bevoegd gezag als toezichthouder op de naleving 
van het Bouwbesluit 2012 wijzigt niet

 Bij de vergunningverlening blijft een integrale beoordeling van de 
aanvraag aan de bouwtechnische voorschriften door het bevoegd 
gezag achter wege

 Toepassing van een toegelaten instrument door een 
kwaliteitsborger geeft een gerechtvaardigd vertrouwen dat het 
bouwwerk aan het Bouwbesluit (hfdst 2 t/m 6) zal gaan voldoen

 De melder dient aan het bevoegd gezag verantwoording af te 
leggen over de vraag of aan de bouwtechnische voorschriften is 
voldaan

 Het bevoegd gezag kan zijn handhavende bevoegdheid inzetten 
op een wijze waarop dat naar zijn mening geëigend is. Ook door 
zelf waar te nemen  en te beoordelen indien gewenst.



 Rol bevoegd gezag (bestuursakkoord)

 Rol bevoegd gezag wordt op twee manieren verzekerd. De 
verplichting om bij aanvang een risicobeoordeling te voegen en 
om bij gereedmelding een dossier met info over een aantal 
onderdelen van het bouwwerk over te leggen.

 Tot de risicobeoordeling behoren;
 Samenhang met bestemmingsplan/omgevingsplan en afwijkverzoeken
 Welstandseisen, monumenten, adviezen brandweer
 Maatwerkvoorschriften
 Mogelijke risico’s van het specifieke bouwwerk met betrekking tot de naleving 

van de bouwtechnische voorschriften, met bijzondere aandacht voor 
onderdelen van het bouwwerk die aan het zicht worden onttrokken 
(constructie, isolatie, etc.)

 De Risicobeoordeling kan door het bevoegd gezag worden 
gebruikt om zijn handhavende taak van waarnemen, beoordelen 
en interveniëren vooraf inhoud en richting te geven door 
informatiemomenten en stopmomenten op te leggen.



In
iti

at
ie

ffa
se

Vooroverleg, informeren

aa
nv

ra
ag

ve
rg

un
ni

ng

uitvoering

in
ge

br
ui

kn
am

e

gebruikontwerp

uitvoering gebruikontwerp

In
iti

at
ie

ffa
se

Vooroverleg, participatie
Faciliteren, Co-creeren
Advies vragen

aa
nv

ra
ag

ve
rg

un
ni

ng

in
ge

br
ui

kn
am

e

Toetsen, advies vragen

Toezicht op Op, en
Afst. kwaliteitsborger

Toezicht

Bewaken en 
verbeteren kwaliteit
Bestaande voorraad 
en
Fysieke leefomgeving

handhaving



Vb. Bouwen van een 
nieuwe woning

Aanvraag 
Omgevingsplanactiviteit

melding Activiteit 
bouwen Vaststellen gevolgklasse

Toetsing juist 
aangegeven instrument 
en kwaliteitsborger in 

Omgevingsloket

Toets aan 
Omgevingsplan

Instemming activiteit 
bouwen

Proces éénvoudige aanvraag activiteit bouwen, zonder risico’s en zonder maatwerk

Verlenen 
Omgevingsplanactiviteit

Aanvrager vult 
kwaliteitsborger in in
het Omgevingsloket

Bevoegd gezag



Bevoegd gezag

Bouwen van een 
woning

Proces toezicht éénvoudige aanvraag activiteit bouwen, zonder risico’s en zonder maatwerk

Toezicht op 
Omgevingsplanactiviteit

Toezicht op 
Bouwbesluit Technisch 

(hfdst 2 t/m 6)
En op basis van 

risicobeoordeling

Eindcontrole 
(gebouwd volgens 

Omgevingsplanactiviteit)

Verklaring bij oplevering 
(hfdst 2 t/m 6)

Opstellen dossier 
bevoegd gezag

Dossier bevoegd gezag

Beoordeling dossier 
bevoegd gezag 

(ontvankelijkheid, 
aannemelijkheid)

In gebruik name 
bouwwerk kan worden 

tegengehouden

Kwaliteitsborger



Risicobeoordeling bouwplan

•Specifieke omgevingskenmerken met relatie bouwregels
•Aandachtspunten voor tijdens het toezicht
•Voorwaarden te koppelen aan melding
•Verantwoording borging in dossier bevoegd gezag



Vb Bouwen van een 
nieuwe woning

Aanvraag 
Omgevingsplanactiviteit

Melding met  
risicobeoordeling obv

analyse door BG

Vaststellen/constateren 
risico’s in relatie tot 

bouwtechnische 
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Toetsing juist 
aangegeven instrument 
en kwaliteitsborger in 

Omgevingsloket

Toets aan Omgevingsplan

Instemming activiteit 
bouwen

Proces aanvraag activiteit bouwen, met risico’s en zonder maatwerk
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Omgevingsplanactiviteit

Aanvrager vult 
kwaliteitsborger in in
het Omgevingsloket

Bevoegd gezag

Beoordelen 
risicobeoordeling en 
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Controle/stopmomenten 



Bevoegd gezag

Bouwen van een 
woning 

Proces toezicht aanvraag activiteit bouwen, met risico’s en zonder maatwerk

Toezicht op 
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Bouwbesluit Technisch 
(hfdst 2 t/m 6) en op 
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risicobeoordeling
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Opstellen dossier 
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Dossier bevoegd gezag
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Vb. Bouwen van een 
nieuwe woning

Aanvraag 
Omgevingsplanactiviteit

Melding met 
risicobeoordeling obv

analyse door BG en 
borging maatwerk obv

Omgevingsplan

Vaststellen/constateren 
risico’s in relatie tot 

bouwtechnische 
aspecten

Toetsing juist 
aangegeven instrument 
en kwaliteitsborger in 

Omgevingsloket

Toets aan Omgevingsplan

Instemming activiteit 
bouwen
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Bouwen van een 
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Kwaliteitsborging -Borgingsplan
Vereniging Kwaliteitsborging Nederland



Proces borgingsplan

Bevoegd Gezag (BG)
• Toetsen aan Omgevingsplan
 Risico’s bouwtechnische aspecten
 Voorwaarden maatwerkvoorschriften

oHogere eisen energie, geluid, milieu
oOmgevingsveiligheid

• Verlenen Omgevingsplanactiviteit

Aannemer + Kwaliteitsborger (KB):
• Risicobeoordeling
• Interne kwaliteitsborging Aannemer
 Bouwplan: DO, UO, …
 Kwaliteitssysteem
 Beheersmaatregelen
 Keuringsplan

• Externe kwaliteitsborging
 Instrument + kwaliteitsborger
 Borgingsplan

GK1

Aannemer:
• Consumentendossier (NPR 8092)
 Aantoonbare kwaliteit
Garanties, handleidingen, …
 Alle projecten & GK0-3 per inwerkingtreding
 Afwijkingen in overeenkomst OG-ON

• Dossier BG
 Alle nieuwe GK1 projecten per inwerkingtreding
 Verklaring KB ‘gerechtvaardigd vertrouwen’

• Verhoogde aansprakelijkheid
 Alle toerekenbare gebreken na oplevering
 Alle aannemingsovereenkomsten per inwerkingtreding



Kwaliteitsborging proces

Documenten aanleveren
• DO
• Interne kwaliteitsborging
 Kwaliteitsmanagement
 Certificaten, verklaringen
 Risicobeoordeling
 Beheersmaatregelen
…

Risicogestuurde
toetsing

Restpunten UO & inspectie

Risicoclassificatie restpunten
• Gering / mogelijk / direct 

effect op afgifte Eindverklaring

Borgingsplan

Risicogestuurde toetsing UO 
& keuringsplan

Update restpunten & 
risicoclassificatie

Update Borgingsplan

Inspecties inplannen

4 0

Melding 
bouwactiviteit

Start 
bouw

Risico’s
beheersbaar

Risico’s niet beheersbaar

Borgingsplan
naar BG

Kwaliteitsborger (KB):
• Controleert borgingssysteem Aannemer & ‘as built’

Aanvrager / aannemer:
• verantwoordelijk voor kwaliteit, incl controleren & aantonen

6 3

Documenten aanleveren
• UO
• Interne kwaliteitsborging
 Keuringsplan
…

Afhankelijk van ernst van tekortkoming kan KB bepalen 
of wel/niet met bouw(onderdeel) gestart kan worden

KB ziet er op toe dat bouw niet 
start als geen gerechtvaardigd 
vertrouwen van beheersbaarheid 
eindkwaliteit en verstrekken 
verklaring



Kwaliteitsborging proces

Afgifte 
Eindverklaring

0

Start 
bouw

Gereed-
melding

Inspectie 1
• Constructief
• Procestoets VKB

Auditrapport

O

Oplevering

-2 +2

Beoordeling 
concept 
gebouwdossier

Indienen 
concept 
gebouwdossier

Beoordeling 
gebouwdossier

Indienen 
gebouwdossier

Af
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Goedgekeurd

Eindverklaring + 
gebouwdossier 
naar BG

SWK informeren

Reactie op 
bevindingen in 
auditrapport (i)

Kwaliteitsborger (KB):
• Controleert borgingssysteem Aannemer & ‘as built’

Aanvrager / aannemer:
• verantwoordelijk voor kwaliteit, incl controleren & aantonen

Update restpunten & 
risicoclassificatie (ii)

Update Borgingsplan

SWK informeren

Inspectie 2
• Bouwkundig
• Procestoets VKB

Auditrapport

Reactie op 
bevindingen in 
auditrapport (i)

Update restpunten & 
risicoclassificatie (ii)

Update Borgingsplan

SWK informeren

Inspectie 3
• Bouwkundig
• Gebouwdossier

Auditrapport

Reactie op 
bevindingen in 
auditrapport (i)

Update restpunten & 
risicoclassificatie (ii)

Update Borgingsplan

SWK informeren
(i) Herbeoordeling als na reactie van Ondernemer op 

bevinding verschil van mening blijft bestaan met KB.
Wie doet herbeoordeling?

(ii) Sanctieladder bepaalt hoe KB moet handelen als 
Bouwwerk op onderdelen niet voldoet aan Bouwbesluit 
H2-6 of andere relevante eisen.
Definitie ernst afwijking & verscherpte toetsing?
Hoe & wat communiceren met BG?



Het borgingsplan
KB stelt een projectspecifiek Borgingsplan op of stelt hem 
vast.
Doel: beschrijven op welke wijze de KB tot de Verklaring kan
komen
• Borgingsactiviteiten afgestemd op borging door 

ondernemer integrale beoordeling van de 
overeengekomen kwaliteit (min. H2 t/m 6 Bouwbesluit
EN locale voorschriften en/of risico’s)

• Inspectie- en beoordelingsmomenten door KB
• Tenminste 4 audits (constructie, ruwbouw, afbouw en 

oplevering)
• KB kan intensiteit verhogen bij onvoldoende zekerheid

voor de Verklaring
• Min. 4 weken voor start bouw gereed



Overzicht activiteiten borger

risicobeoordeling borgingsplan

Bouwbesluit

Veiligheid Gezondheid Bruikbaarheid Energiezuinigheid en milieu Installaties

Bewijsvoering 
KB

Verklaring KB

Bewijslast aannemer

Informatie / bewijslast toelevering

Dossier bevoegd gezag

Contractuele eisen



Wat hebben we nodig voor een 
borgingsplan?

Benodigde documenten voor het opstellen van een Borgingsplan:
• Lokale gegevens, zoals omgevingsveiligheid, geluid, ect.
• Berekeningen, tekeningen, adviezen etc. cf. standaard documentenlijst 
• Risicobeoordeling door de ondernemer (bij VKB of bij afspraak)
• Keuringsplan door de ondernemer (bij VKB of bij afspraak)
• Uiterlijk 8 weken voor start bouw starten met aanleveren van documenten
• Kwaliteitsborging is complementair!

Interne 
kwaliteitsborging

Externe 
kwaliteitsborging



Wat hebben we nodig?
Benodigde documenten voor het opstellen van een Borgingsplan:

Documentenlijst VKB



Borgingsplan – plan beoordeling

•De ondernemer en/of kwaliteitsborger stelt een risicobeoordeling op:
Focus op borging van de as-built kwaliteit van het bouwwerk
Bepaling van de risico’s (afwijkingen!) en nadere beheersing
Toetsing aan het Bouwbesluit
Toetsing aan locale eisen
Toetsing op uitvoeringsrisico’s



Risico inschaling



Uitvoering

• Tijdens de uitvoering verzamelen we bewijzen.

• Borgingsplan is leidend in de uitvoeringscontroles!

• ……bewijsvoering As-built en alles wat afwijkt van ontwerp
• ……alles wat aan het zicht onttrokken wordt



Bewijsvoering door bouwer / opdrachtgever

risicobeoordeling borgingsplan

Bouwbesluit

Veiligheid Gezondheid Bruikbaarheid Energiezuinigheid en milieu Installaties

Bewijsvoering 
KB

Verklaring KB

Bewijslast aannemer

Informatie / bewijslast toelevering

Dossier bevoegd gezag

Contractuele eisen



Bewijsvoering door borger

• Borger geeft uitvoering aan kwaliteitsborgingsplan
• Borger verricht steekproefsgewijs bouwinspecties

• Hoe vaak doen we dit?

• Waar is dit van afhankelijk?

• Borger dient in ieder geval bewijsvoering te doen van alle belangrijke aspecten die 
aan het zicht worden onttrokken



Bewijsvoering door bouwer / opdrachtgever

• Borger beoordeelt dit bewijs en doet bij twijfel zelf ook
nog inspectie

• Let goed op: verwerkingsvoorschriften, geldigheid
certificaten, uitvoeringscriteria

• Let goed op: weersomstandigheden irt
verwerkingsvoorschriften

Tip: Haal uw adviseur naar de bouw en laat hen u helpen met 
bewijsvoering



Bewijsvoering en structuur (keuringsplan)
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Bedankt voor 
uw aandacht!


