
Per 1 januari 2024 veranderen de regels rondom vergunningverlening voor het 
bouwen. Voor een groot aantal bouwactiviteiten is het niet langer de gemeente die 
vergunning verleent maar moet een kwaliteitsborger worden ingeschakeld. De 
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vraagt een andere manier van 
werken van gemeenten, aannemers en opdrachtdrachtgever. De Wkb gaat in 
eerste instantie gelden voor het bouwen en verbouwen van grondgebonden 
woningen, bedrĳfshallen en enkele andere bouwwerken.   

Wat gaat u merken van de Wkb?
Bij bouwen onder de kwaliteitsborging wordt niet langer vooraf een vergunning verleend 
voor het voldoen aan technische regels van het bouwwerk maar moet achteraf worden 
aangetoond dat een bouwwerk aan de regels voldoet. Er moet een dossier met 
tekeningen en berekeningen van het bouwwerk worden verstrekt aan de gemeente en 
een kwaliteitsborger moet een verklaring overleggen dat het bouwwerk aan de regels 
voldoet. Om te kunnen controleren dat een bouwwerk aan de regels voldoet, beoordeelt 
een kwaliteitsborger tekeningen en berekeningen van de aannemer en adviseurs en 
controleert het bouwen op de bouwplaats. Dit vraagt om afstemming, samenwerking en 
overleg. 

Stimuleringsregeling proefprojecten
Om per 1 januari 2024 goed op deze nieuwe manier van werken voorbereid te zijn is het 
zaak om vroegtijdig na te gaan wat de gevolgen voor uw organisatie zijn. Dat kan door bij 
uw eerstvolgende bouwactiviteit alvast volgens de Wkb te gaan werken in een 
proefproject. De VNG, de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland, Bouwend Nederland 
en het ministerie van BZK bieden u hierbij ondersteuning in de vorm van voorlichting, hulp 
bij het starten van een project en een financiële tegemoetkoming.

Dus start nu met een proefproject
≥ Zoek een kwaliteitsborger. Een overzicht is hier te vinden.
≥ Neem samen contact op met uw gemeente. Ook gemeenten oefenen met de

Wkb en een deel geeft – aanvullend op de financiële tegemoetkoming – korting
op de leges.

≥ Meld uw project aan via de website van de Stichting iBK.

Meer informatie? Ga naar www.stichtingibk.nl of scan de QR-code. 

Aan de slag met 
kwaliteitsborging
Oefenen met de Wkb? Start nu een proefproject.

https://www.stichtingibk.nl/instrumenten/
https://www.stichtingibk.nl/2023/01/17/legeskorting-kwaliteitsborging-2023/
https://www.stichtingibk.nl/stipp/
https://www.stichtingibk.nl/stipp/



