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Wet kwaliteitsborging: kansen en consequenties 
voor digitaal bouwen en beheren

24 juni, 13.30 – 15.00 uur

Lidia de Heer

Building Changes



=

Colinda den Dijker (Rondom GWW)

Eric Seele (Gemeente Rotterdam)

Martin van Vianen (Gemeente Alphen aan den Rijn) 

Erik van Ooyen (Provincie Zuid-Holland)

Ed Mallens en Judith Brummelkamp (Regio Ingenieur)

Jaap Kolk en Lidia de Heer (Building Changes)
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Programma
• Wat houdt de Wkb in voor de infrasector? Wat is de impact en het 

nut van digitaal bouwen en beheren in de praktijk?
Casper van Busschbach – Q2 System Engineering 

• Korte pauze

• Opdrachtnemer: praktijkvoorbeeld & visie. Welke kansen zie jij voor
digitalisering? Hoe draagt het bij aan de Wkb? 
Nathan van Nugteren, Jos Koster en Sander Geenevasen - Dura Vermeer Infra  
Regio Zuid West

• Afronding





Casper van Busschbach
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Q2 System Engineering

Expert aan het woord..

Wat houdt de Wkb in voor de infrasector? Wat is de impact en het 

nut van digitaal bouwen en beheren in de praktijk?



Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

(Wkb)

24 juni 2021
cvb@q2systemengineering.nl



al op 14 mei 2019 aangenomen 

door de Eerste Kamer.

Maar wat is het nou?

cvb@q2systemengineering.nl



De wet is een wijzigingswet op de

Woningwet, Wabo
• Geen technische toets en toezicht meer door het Bevoegd Gezag maar door een (private) 

Kwaliteitsborger

• Eerst voor ‘simpele’ bouwwerken, Gevolgklasse 1! Dit zijn: bedrijfshalletje, woonhuizen, 

fietsbruggetjes, zie bijlage)

• Gevolgklasse 2&3 en monumenten na evaluatie na drie jaar, dus ergens                tussen 2025-2027.

en Burgerlijk Wetboek (BW) 
• Versterken van de positie van de opdrachtgever door het toevoegen van een vijftal artikelen.

met een stelselwijziging tot gevolg.

(meer kwaliteit, makkelijkere vergunningprocedure en een andere en scherpere verhouding tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer)

cvb@q2systemengineering.nl



Gevolgklasse 1
(Amvb tekstuele omschrijving in de bijlage)

Grondgebonden woonfunctie 
(niet in woongebouw, zorg of 
kamergewijze verhuur (>5)) + 
nevenfuncties

Woonboten + nevenfuncties

Grondgebonden logiesfunctie 
= recreatiewoning (niet in 
logiesgebouw)

Industriefunctie met max. 2 bouwlagen + 
nevenfuncties (bedrijfsmatig bewerken of 
opslaan van materialen en goederen, of 
voor agrarische doeleinden)

Bovengrondse bouwwerk, geen gebouwen 
zijnde van max. 20 m hoog, en voor zover 
infrastructurele voorziening uitsluitend 
voor langzaam verkeer (maar over een 
rijksweg is het weer een 2tje.)



Instrument
een instrument is een kwaliteitssysteem van een marktpartij, dat door het 

zelfstandig bestuursorgaan, de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging bouw 

(Tlokb) is getoetst en is toegelaten. Dit is te vinden in twee rijksoverheid registers. 

Dit instrument biedt de kwaliteitsborger een risico gestuurde methodiek om te 

kunnen verklaren dat een bouwwerk uiteindelijk voldoet aan het Bouwbesluit 2012.  

Deze verklaring is noodzakelijk om een object gereed te kunnen melden bij de 

gemeente en het te mogen gebruiken.

Kwaliteitsborger
een kwaliteitsborger is een rechtspersoon (een bedrijf/bureau) die door de 

instrumentaanbieder toestemming heeft om hun instrument toe te passen bij de 

realisatie van een bouwwerk. 

Onafhankelijkheid
een kwaliteitsborger dient volledig onafhankelijk te zijn t.o.v. het project.

cvb@q2systemengineering.nl



cvb@q2systemengineering.nl

Private kwaliteitsborging met Rijks toelating& toezicht
eerst Gevolgklasse 1 en na evaluatie GK2&3 (knip tussen simpele bouw en bouw met bijvoorbeeld een gebruiksmelding)



Wanneer?

cvb@q2systemengineering.nl



1-7-2022
Gekoppeld aan de Omgevingswet middels het Bestuursakkoord ministerie BZK-

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

cvb@q2systemengineering.nl



cvb@q2systemengineering.nl



Wijzigingen BW per 1-7-2022

• Aansprakelijkheid na oplevering – art. 7:758 lid 4

• Aanvulling van de waarschuwingsplicht – art. 7:754 lid 2

• Informatieplicht t.a.v. zekerheid/ verzekering van de aannemer – art. 765a

• Waarschuwingsplicht verlengd inhouden van het depot bij de notaris (de 5%-

regel) – art. 7:768

• Oplever (dossier Bevoegd Gezag)- en het consumentendossier – art. 7:757a

cvb@q2systemengineering.nl



Wijzigingen BW per 1-7-2022

Op alles van onderhoud tot 

nieuwbouw van grondgebonden 

woningen, infra en landtunnels

cvb@q2systemengineering.nl



cvb@q2systemengineering.nl



-projectopdracht.

-projectfinanciering.

-aanbesteding/contractentype per project en instrument/KB 

verschillend.

-aanbesteden inkoop kwaliteitsborgers.

-anterieure overeenkomst.

-assetmanagement objecten in eigendom.

-kwaliteitssysteem.

-afwijking- en wijzigingsprocedure.

-financieel systeem.

-leges.

-verzekeringen.

-ICT.

-communicatie.

-proefprojecten.

cvb@q2systemengineering.nl



Positie van digitalisering:
-verplichte dossier opbouw

-aanbesteding/contractentype per project en instrument/KB 

verschillend.

-assetmanagement objecten in eigendom.

-kwaliteitssysteem.

-afwijking- en wijzigingsprocedure vanuit de waarschuwingsplicht BW

-financieel systeem.

-verzekeringen.

-ICT.

-communicatie i.r.t. contractuele verplichtingen.

cvb@q2systemengineering.nl



Proefprojecten

om elke verandering door de 

Wkb te kunnen verifiëren voor 

de inwerkingtreding

cvb@q2systemengineering.nl



Vragen?

cvb@q2systemengineering.nl



Vragen?

Of

Casper van Busschbach

cvb@q2systemengineering.nl

+31622947522

cvb@q2systemengineering.nl

mailto:cvb@q2systemengineering.nl


Bijlagen:

Gevolgklasse 1 omschrijving

cvb@q2systemengineering.nl

Artikel 1.43 Gevolgklasse 1 

1. Een te bouwen bouwwerk valt onder gevolgklasse 1, indien: 

a. het bouwwerk geen rijksmonument is als bedoeld in artikel 1.1. van de Erfgoedwet of geen 

monument of archeologisch monument is waarop artikel 9.1, eerste lid, onder b, van de 

Erfgoedwet van toepassing is, dan wel geen krachtens een provinciale of gemeentelijke 

verordening aangewezen monument of archeologisch monument is of een monument of 

archeologisch monument is waarop, voordat het is aangewezen, een zodanige verordening 

van overeenkomstige toepassing is; 

b. het bouwwerk uitsluitend ten dienste staat van een gebruiksfunctie als bedoeld in het 

tweede lid; 

c. voor het in gebruik nemen of gebruiken van het bouwwerk geen gebruiksmelding als 

bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, of een vergunning voor brandveilig gebruik is vereist; 

d. voor het bouwwerk geen toepassing wordt gegeven aan artikel 1.3 in verband met een in 

hoofdstuk 2 uit het oogpunt van constructieve veiligheid of brandveiligheid gegeven 

voorschrift; en 

e. voor het in werking hebben van de inrichting of het mijnbouwwerk waartoe het bouwwerk 

behoort geen vergunning is vereist als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de 

Wabo. 

2. De gebruiksfunctie, bedoeld in het eerste lid, onder b, is: 

a. een niet in een woongebouw gelegen grondgebonden woonfunctie, niet zijnde een 

woonfunctie voor zorg of een woonfunctie voor kamergewijze verhuur, en nevenfuncties 

daarvan; 

b. een woonfunctie en nevenfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk een drijvend 

bouwwerk betreft;  

c. een niet in een logiesgebouw gelegen grondgebonden logiesfunctie;  

d. een industriefunctie en nevenfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk uit niet meer dan 

twee bouwlagen bestaat;  

e. Een nevengebruiksfunctie van een andere gebruiksfunctie dan genoemd in dit lid, voor zover 

gelegen in een bijbehorend bouwwerk van niet meer dan twee bouwlagen; 

f. een bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde ten behoeve van een 

infrastructurele voorziening bestemd voor langzaam verkeer, voor zover niet gelegen over 

een rijks- of provinciale weg en een te overbruggen afstand van niet meer dan 20 meter; 

of 

g. een ander bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde dan bedoeld onder f dat 

niet hoger is dan 20 meter. 

3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een geheel of gedeeltelijk te vernieuwen 

of te veranderen of een te vergroten bouwwerk. 



Wijzigingen BW

• Aansprakelijkheid na oplevering – art. 7:758 lid 4

Aan artikel 758 wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. In afwijking van het derde lid, is bij 

aanneming van bouwwerken de aannemer aansprakelijk voor gebreken die bij de 

oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn 

toe te rekenen. Van dit lid kan niet ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken, 

voor zover de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van 

een beroep of bedrijf. In andere gevallen kan van dit lid alleen ten nadele van de 

opdrachtgever worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is 

opgenomen. 

cvb@q2systemengineering.nl



Wijzigingen BW

• Aanvulling van de waarschuwingsplicht – art. 7:754 lid 2

Terstond, Schriftelijk en ondubbelzinnig. 

(ook als onderaannemer naar hoofdaannemer in back2back contracting.)

cvb@q2systemengineering.nl



Wijzigingen BW

• Informatieplicht t.a.v. zekerheid/ verzekering van de aannemer – art. 765a

Na artikel 765 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 765a 

1. Voordat de opdrachtgever gebonden is aan een overeenkomst als bedoeld in artikel 

765 dan wel aan een daartoe strekkend aanbod, informeert de aannemer de 

opdrachtgever schriftelijk en ondubbelzinnig of en, zo ja, op welke wijze de nakoming van 

zijn verplichtingen tot uitvoering van het werk en zijn aansprakelijkheid voor gebreken die 

aan Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 453, nr. 2 7

hem zijn toe te rekenen door een verzekering dan wel een andere financiële zekerheid is of 

zal worden gedekt. Deze informatie ziet in ieder geval op de omvang van de verzekering of 

de financiële zekerheid, de dekkingsgraad, de looptijd en de som waarvoor de verzekering 

is afgesloten dan wel de financiële zekerheid is verstrekt. 2. De in het eerste lid bedoelde 

informatie vormt een integraal onderdeel van de overeenkomst.

cvb@q2systemengineering.nl



Wijzigingen BW

• Waarschuwingsplicht verlengd inhouden van het depot bij de notaris (de 5%-

regel) – art. 7:768

Artikel 768 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde lid 

wordt een lid ingevoegd, luidende: 2. De aannemer stelt de opdrachtgever uiterlijk twee 

maanden na het tijdstip van oplevering, doch niet eerder dan één maand na dat tijdstip, 

schriftelijk in de gelegenheid aan te geven of hij van de in artikel 262 van Boek 6 

toegekende bevoegdheid gebruik wenst te maken. De aannemer stuurt hiervan een 

afschrift aan de notaris. 

2. In het derde lid (nieuw) wordt na «het tijdstip van oplevering» ingevoegd: «, indien hij het 

afschrift, bedoeld in het tweede lid, heeft ontvangen». 

3. In het vierde lid (nieuw) wordt «vervangende zekerheid» vervangen door: een aan het 

depot gelijkwaardige zekerheid. 

4. In het vijfde lid (nieuw) wordt «vervangende zekerheid» vervangen door «gelijkwaardige 

zekerheid» en «lid 2» door: lid 3. 

cvb@q2systemengineering.nl



Wijzigingen BW

• Oplever- of consumentendossier – art. 7:757a

Het opleverdossier is in de wet het dossier dat nodig is voor de opdrachtgever voor het 

gereedmelden van het project bij het bevoegde gezag, het dossier bevoegd gezag.

Geen dossier? Mogelijke niet in gebruik nemen van het object.

Het ‘consumenten’ dossier is het dossier dat een opdrachtgever nodig heeft voor het 

assetmanagement. Het aanleveren is een verplichting, de content wordt contractueel 

afgesproken.

cvb@q2systemengineering.nl
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Pauze 
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Nathan van Nugteren, 

Jos Koster en 

Sander Geenevasen
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Dura Vermeer 

Infra Regio Zuid West

Opdrachtnemer aan het woord..

Praktijkvoorbeeld & visie. Welke kansen zie jij voor digitalisering? 

Hoe draagt het bij aan de Wkb? 



24 juni 2021

Dura Vermeer - PowerPoint template v1.0

1

DVI ZW

WEBINAR REGIONAAL PLATFORM BIM



donderdag 24 juni 2021

Dura Vermeer - PowerPoint template v1.0

2

1. Huidige stand Digitaal Bouwen binnen DVI ZW

2. Enkele praktijkvoorbeelden van digitaal bouwen binnen de regio

3. Welke kansen biedt digitalisering volgens ons aan de keten?

4. Hoe kan digitalisering ons inziens bijdragen aan de wet kwaliteitsborging en 
wat doen wij hierin?

5. Wat willen we Opdrachtgevers meegeven?

6. Wat is onze vraag aan het regionaal platform BIM?

OPBOUW PRESENTATIE



donderdag 24 juni 2021

Dura Vermeer - PowerPoint template v1.0

3

1. Wat hebben we vorige keer verteld (sep 2019)?

• Organisatie digitaal bouwen DVI ZW

• Toepassing digitaal bouwen op projecten

2. Waar staan we nu (juni 2021)?

• Inzet digitaal bouwen neemt toe, maar nog steeds maatwerk!

• 2 praktijkvoorbeelden

HUIDIGE STAND DIGITAAL BOUWEN DVI ZW

BIM op parallel Boulevard Noordwijk (RAW bestek) GIS & Relatics op Dorppolder (UAV GC contract)

Clashdetectie 
Riool / K&L 

Eisenverificatie 
en omgevings-
management 



donderdag 24 juni 2021

Dura Vermeer - PowerPoint template v1.0
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1. Voorkomen bouwfouten

2. Aantoonbaar maken kwaliteit

WELKE KANSEN BIEDT DIGITALISERING VOOR DE KETEN?



donderdag 24 juni 2021

Dura Vermeer - PowerPoint template v1.0
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Om de aantoonbaarheid van onze product- en proceskwaliteit herleidbaar te 
maken, doen wij het volgende:

1. Clashdetecties m.b.v. Navisworks & GIS

2. Digitaal keuren

HOE KAN DIGITALISERING BIJDRAGEN AAN DE WET 

KWALITEITSBORGING EN WAT DOEN HIERIN?



donderdag 24 juni 2021

Dura Vermeer - PowerPoint template v1.0
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1. Deel bewerkbare bronbestanden

2. Maak je voorwerk expliciet

WAT WILLEN WE OPDRACHTGEVERS MEEGEVEN?



donderdag 24 juni 2021

Dura Vermeer - PowerPoint template v1.0
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Wat is de impact van de wet kwaliteitsborging op de 
huidige samenwerkings- en contractvormen en hoe 
kunnen we hier met elkaar zo goed mogelijk invulling 
aan geven?

WAT IS ONZE VRAAG AAN HET PLATFORM?
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Afronding

• Nu tijd om de volgende stappen te gaan zetten! Start met proefprojecten.

• Aanmelden proefprojecten in deze regio (Casper van Busschbach en Jaap 

Kolk)

• Aankomende bijeenkomsten:

• Tweede sessie eind 2021/begin 2022

• Kijkje in de keuken   van der Meer 

Vragen? 

Colinda den Dijker 

colinda.den.dijker@rondomgww.nl

06 20 89 88 50

mailto:colinda.den.dijker@rondomgww.nl
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Bedankt!
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