
Besluit van ……houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit uitvoering Crisis- en 
herstelwet, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het 
Omgevingsbesluit in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen) 
 
 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, 
enz., enz., enz. 
 
 Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van xx-xx-
xxxx, nr.  
, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; 
 
Gelet op de artikelen 7ab, eerste, tweede en vierde lid, 7ac, derde lid, 7ad, eerste lid, 7ah, derde 
lid, 7ai, tweede lid, 7aj, vierde lid, 7an, tweede lid, 7ak, derde lid, van de Woningwet, artikel 2.10, 
derde lid, onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.4 van de Crisis- en 
herstelwet, artikel 4.3, eerste lid, onder a, en artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet; 
 
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van xxxx, nr. xxx); 
 
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van xx-
xx-xxxx, nr. , Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; 
 
 
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:  
 
Artikel I 
 
Het Bouwbesluit 2012 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
 
Artikel 1.11 komt te luiden:  
 
Artikel 1.11 Erkenning kwaliteitsverklaringen 

1. Kwaliteitsverklaringen als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de wet worden afgegeven op basis 
van een door Onze Minister erkend stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw. 

2. Onze Minister stelt de voorwaarden vast waaronder kwaliteitsverklaringen voor de bouw worden 
afgegeven.  

3. De toelatingsorganisatie voert namens de Minister de taken uit die verband houden met de 
zorg voor het erkende stelsel en de openbaarmaking van de kwaliteitsverklaringen bouw. 

 
B 
 
Na artikel 1.41 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:1 
 
§ 1.9 Kwaliteitsborging voor het bouwen 
 
§ 1.9.1 Bouwwerken die onder het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen vallen 
 

                                                
1 Doorgenummerd na ingevoegde paragraaf § 1.8. Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide in de 

wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband 

met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Dat besluit treedt eerder in werking.  
 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005181&artikel=1&g=2020-02-14&z=2020-02-14


Artikel 1.42 Aanwijzing bouwwerken 
Categorieën bouwwerken als bedoeld in artikel 7ab, eerste lid, van de wet zijn bouwwerken: 
a. die vallen onder gevolgklasse 1 als bedoeld in artikel 1.43; 
b. ten aanzien waarvan een vergunning voor het bouwen is vereist; en 
c. die niet vallen onder een categorie bouwwerken als bedoeld in artikel 2.10, derde lid, onder b, 

van de Wabo. 
 
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. 

 
Artikel 1.44 Ingebruikname bouwwerk 
1. Onverminderd de artikelen 1.18 en 1.25, tweede lid, wordt een voornemen tot het in gebruik 

nemen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 1.42 ten minste 10 werkdagen voor het 
feitelijk in gebruik nemen van het bouwwerk gemeld bij het bevoegd gezag. 

2. Een melding langs elektronische weg wordt gedaan met gebruikmaking van het elektronische 
formulier dat op de datum van de melding beschikbaar is via de landelijke voorziening, bedoeld 
in artikel 7.6 van de Wabo. Op die melding is artikel 4.3, eerste en tweede lid, van het Besluit 
omgevingsrecht van overeenkomstige toepassing. Een melding anders dan langs elektronische 
weg wordt gedaan met gebruikmaking van het formulier, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van 
het Besluit omgevingsrecht. 

3. Bij de melding worden, voor zover van toepassing, overgelegd: 
a. de verklaring van de kwaliteitsborger, bedoeld in artikel 1.51, tweede lid, waarin tevens 

wordt ingegaan op de getroffen beheersmaatregelen als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid; 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027464&artikel=4.3&g=2017-02-24&z=2017-02-24
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027464&artikel=4.3&g=2017-02-24&z=2017-02-24


b. gegevens en bescheiden over de aanduiding van de gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, 
verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten, inclusief 
totaaloppervlakten per gebruiksfunctie; 

c. gegevens en bescheiden over het gerealiseerde bouwwerk met betrekking tot: 
1°. belastingen en belastingcombinaties van constructieve delen van het bouwwerk, 
alsmede van het bouwwerk als geheel; 
2°. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de 
bouwconstructie. 

d. gegevens en bescheiden over het gerealiseerde bouwwerk met betrekking tot de 
brandveiligheid als bedoeld in artikel 1.19, zesde lid, onder d en e; 

e. een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein met daarop 
aangegeven de voorzieningen voor de bereikbaarheid en de plaats van 
bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen; 

f. gegevens en bescheiden over het ventilatiesysteem; 
g. gegevens en bescheiden over de energiezuinigheid van het bouwwerk; 
h. gegevens en bescheiden over toegepaste gelijkwaardige oplossingen als bedoeld in artikel 

1.3. 
  

4. Het bevoegd gezag kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn besluiten dat het 
bouwwerk niet in gebruik mag worden genomen, indien bij de melding, bedoeld in dat lid, 
gegevens als bedoeld in het derde lid ontbreken.  

 
§ 1.9.2 Regels instrumenten voor kwaliteitsborging 
 
Artikel 1.45 Borgingsplan 
1. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger voor aanvang van 

de bouwwerkzaamheden van een bouwproject een borgingsplan vaststelt dat is gebaseerd op 
een beoordeling van de bouwtechnische risico’s van de bouwwerkzaamheden en de in verband 
daarmee te treffen beheersmaatregelen. 

2. In het borgingsplan wordt op basis van de risicobeoordeling vastgelegd op welke wijze wordt 
geborgd dat het ontwerp van het bouwplan en de uitvoering van de bouwwerkzaamheden 
voldoen aan de voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6, alsmede de 
momenten waarop de kwaliteitsborging wordt uitgevoerd vastgelegd. Het borgingsplan 
beschrijft ten minste: 
a. de totstandkoming ervan; 
b. de aard en omvang van de uit te voeren kwaliteitsborging; 
c. de voor de kwaliteitsborging eindverantwoordelijke personen; 
d. de wijze waarop de verschillende onderdelen van het bouwplan in samenhang worden 

beoordeeld; 
e. de wijze waarop integraal wordt beoordeeld of de bouwwerkzaamheden voldoen aan de 

voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6; 
f. in welke gevallen en op welke momenten het borgingsplan dient te worden geactualiseerd; 
g. welke normen of kwaliteitsverklaringen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de 

Woningwet, dan wel gelijkwaardige oplossingen als bedoeld in artikel 1.3 bij de 
bouwwerkzaamheden worden toegepast; 

h. op welke bouwwerkzaamheden de beoordeling ten minste is gericht en bij welke 
bouwwerkzaamheden rekening wordt gehouden met andere kwaliteitsborgingssystemen. 

 
Artikel 1.46 Geen toestemming kwaliteitsborger  
1. Een instrument voor kwaliteitsborging beschrijft dat de instrumentaanbieder geen 

toestemming verleent het instrument toe te passen, indien de aanvrager failliet is of in 
surseance van betaling verkeert. 

2. Een instrument voor kwaliteitsborging beschrijft dat een verleende toestemming het 
instrument toe te passen: 
a. wordt geschorst indien de kwaliteitsborger in surseance van betaling verkeert; 
b. wordt ingetrokken indien de kwaliteitsborger failliet wordt verklaard. 



3. Een instrument voor kwaliteitsborging beschrijft dat een toestemming om het instrument voor 
kwaliteitsborging toe te passen niet overdraagbaar is. 
 

Artikel 1.47 Onafhankelijkheid kwaliteitsborger 
Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborging uitsluitend uitgevoerd 
wordt door een kwaliteitsborger die niet organisatorisch, financieel of juridisch betrokken is bij het 
betreffende bouwproject, tenzij deze betrokkenheid uitsluitend voortvloeit uit de overeenkomst tot 
het uitvoeren van de kwaliteitsborging. 
 
Artikel 1.48 Opleiding, kennis en ervaring kwaliteitsborger 
1. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de personen die de kwaliteitsborging 

uitvoeren, voldoen aan de in het instrument gestelde eisen aan het benodigde kennis- en 
opleidingsniveau en aan de genoten ervaring met betrekking tot: 
a. het opstellen van risicobeoordelingen op het terrein van de voorschriften, bedoeld in de 

hoofdstukken 2 tot en met 6; 
b. de algemene coördinatie bij de kwaliteitsborging; 
c. constructieve veiligheid; 
d. brandveiligheid; 
e. bouwfysica; 
f. installaties, en  
g. controle op de bouw. 

2. Het instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat het kennis- en opleidingsniveau van 
degene die de kwaliteitsborging uitvoert, actueel gehouden wordt. 

3. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over het in het eerste en tweede lid 
bepaalde. 

 
Artikel 1.49 Administratieve organisatie kwaliteitsborger 
1. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor op welke wijze een kwaliteitsborger de 

eisen voor de toepassing ervan in zijn administratieve organisatie opneemt en ziet ten minste 
op: 
a. het vastleggen van de gegevens van de rechtspersoon of natuurlijk persoon die 

eindverantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging; 
b. het vastleggen van de gegevens van de personen die de kwaliteitsborging feitelijk 

uitvoeren en de wijze waarop gewaarborgd wordt dat zij aan de krachtens artikel 1.48 
gestelde kennis-, opleidings- en ervaringseisen voldoen; 

c. het vastleggen van de wijze waarop informatie over de kwaliteitsborging en de vermelding 
van de daarvoor verantwoordelijke personen actueel gehouden wordt; 

d. het bijhouden van een ordentelijke administratie van de gegevens en bescheiden met 
betrekking tot de kwaliteitsborging; 

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over het in het eerste lid 
bepaalde. 

 
Artikel 1.50 Informatieverstrekking kwaliteitsborger aan instrumentaanbieder 
1. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger ten minste de 

volgende gegevens verstrekt aan de instrumentaanbieder: 
a. bedrijfsnaam en plaats van vestiging en het nummer waaronder de kwaliteitsborger 

geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel; 
b. gegevens waaruit blijkt dat de kwaliteitsborger voldoet aan de eisen, bedoeld in de 

artikelen 1.45 tot en met 1.49; 
c. gegevens met betrekking tot de bouwprojecten waarvoor de kwaliteitsborger het 

instrument toepast; 
d. gegevens met betrekking tot de afronding van de kwaliteitsborging. 

2. Het instrument voor kwaliteitsborging beschrijft op welke momenten de in het eerste lid 
bedoelde gegevens dienen te worden verstrekt.  

3. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot het bepaalde in het 
eerste lid. 

 



Artikel 1.51 Informatieverstrekking kwaliteitsborger aan bouwpartijen en bevoegd 
gezag 
1. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger zijn opdrachtgever 

en de andere bij de bouwwerkzaamheden betrokken partijen, voor zover van toepassing, 
onverwijld informeert over bij de kwaliteitsborging geconstateerde afwijkingen van 
voorschriften als bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6, en dat de kwaliteitsborger ook het 
bevoegd gezag informeert als de afwijkingen het afgeven van een verklaring als bedoeld in het 
tweede lid in de weg staan. 

2. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger na de afronding van 
de bouwwerkzaamheden aan zijn opdrachtgever een verklaring afgeeft, waarin hij, voor zover 
van toepassing, verklaart dat: 
a. hij toestemming heeft van de instrumentaanbieder het instrument toe te passen; 
b. hij de kwaliteitsborging heeft uitgevoerd overeenkomstig de in het instrument gestelde 

eisen; 
c. er naar zijn oordeel een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het bouwwerk voldoet aan de 

voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6. 
3. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat een kopie van de verklaring, bedoeld in 

het tweede lid, wordt verstrekt aan de andere bij de bouwwerkzaamheden betrokken partijen 
en het bevoegd gezag.  

4. Voor de verklaring, bedoeld in het tweede lid, wordt bij ministeriële regeling een formulier 
vastgesteld. 

 
Artikel 1.52 Maatregelen instrumentaanbieder 
1. Een instrument voor kwaliteitsborging beschrijft de werkwijze van de instrumentaanbieder met 

betrekking tot: 
a. periodieke onderzoeken naar de toepassing van het instrument overeenkomstig de in het 

instrument gestelde eisen; 
b. de wijze waarop geschillen tussen de instrumentaanbieder en de kwaliteitsborger en 

tussen de kwaliteitsborger en zijn opdrachtgever worden behandeld; 
c. de behandeling van klachten over de toepassing van het instrument en het oplossen van 

fouten bij de toepassing ervan. 
2. Het instrument voor kwaliteitsborging beschrijft in welke gevallen de kwaliteitsborger een 

waarschuwing wordt gegeven, de toestemming het instrument toe te passen wordt geschorst 
of ingetrokken, indien uit de in het eerste lid bedoelde onderzoeken blijkt dat bij de 
kwaliteitsborging in strijd met de in het instrument gestelde eisen is gehandeld. 

3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over het in het eerste en tweede 
lid bepaalde. 

 
§ 1.9.3 Toelatingsprocedure en gegevensverstrekking 
 
Artikel 1.53 Indieningsvereisten 
1. Onverminderd artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht verstrekt de 

aanvrager bij de aanvraag om toelating van een instrument voor kwaliteitsborging tot het 
stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen de bij ministeriële regeling aangewezen 
gegevens en bescheiden, voor zover dat naar het oordeel van de toelatingsorganisatie nodig is 
voor het nemen van de beslissing op de aanvraag. 

2. De in het eerste lid bedoelde gegevens en bescheiden hoeven niet te worden verstrekt voor 
zover de toelatingsorganisatie reeds over die gegevens of bescheiden beschikt. 

 
Artikel 1.54 Beslistermijn 
1. De toelatingsorganisatie beslist binnen acht weken na de datum van ontvangst van de 

aanvraag om toelating van een instrument voor kwaliteitsborging.  
2. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 

4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de beslissing op de 
aanvraag. 

 
Artikel 1.55 Wijziging toelating 



Op aanvraag van de instrumentaanbieder kan de toelating van een instrument voor 
kwaliteitsborging worden gewijzigd. De artikelen 1.44 tot en met 1.46 zijn van overeenkomstige 
toepassing op de aanvraag tot wijziging van de toelating. 
 
Artikel 1.56 Registratie instrumentaanbieders 
De toelatingsorganisatie neemt binnen twee werkdagen na de datum waarop een beschikking als 
bedoeld in artikel 7ad, 7ae, 7af of 7ag van de wet is genomen in het register, bedoeld in artikel 
7ai, eerste lid, van de wet op: 

a. de datum van de beschikking tot toelating van het instrument, de bedrijfsnaam en de 
plaats van vestiging van de instrumentaanbieder, en het nummer waaronder hij 
geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel; 

b. de naam van het toegelaten instrument, met vermelding van de gevolgklassen en de type 
bouwwerken waarop het instrument is gericht; 

c. de datum van de aan de instrumentaanbieder gegeven waarschuwing, de datum en de 
termijn van de schorsing of intrekking van de toelating van een instrument met vermelding 
van de reden voor de waarschuwing, schorsing of intrekking. 

 
Artikel 1.57 Registratie kwaliteitsborgers 
4. De toelatingsorganisatie neemt binnen twee werkdagen na ontvangst daarvan de gegevens, 

bedoeld in artikel 7ah, eerste lid, van de wet op in het register. 
5. Bij het verstrekken van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan de toelatingsorganisatie 

vermeldt de instrumentaanbieder: 
a. de bedrijfsnaam en de plaats van vestiging van de kwaliteitsborger en het nummer waaronder 

hij geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel; 
b. vermelding van de gevolgklasse en de type bouwwerken waarop de toestemming is gericht; 
c. voor zover van toepassing: 

1º. de reden voor de waarschuwing en de datum waarop de waarschuwing is gegeven; 
2º. de reden voor de schorsing, alsmede de datum en de termijn van de schorsing; 
3º. de reden voor de intrekking en de datum van de intrekking. 

 
Artikel 1.58 Vergoeding behandeling aanvraag en register 
De toelatingsorganisatie stelt jaarlijks tarieven vast, alsmede de wijze van betaling daarvan, voor 
de vergoeding van de kosten die samenhangen met het behandelen van een aanvraag om toelating 
van een instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en 
het bijhouden van de gegevens in het register, bedoeld in artikel 7ai, eerste lid, onder a tot en met 
c, van de wet.  

§ 1.9.4 Overige bepalingen 
 
Artikel 1.59 Verdeelsleutel en doorberekenen toezichtkosten 
1. Instrumentaanbieders dragen gezamenlijk voor een vierde deel bij aan de toezichtkosten van 

de toelatingsorganisatie, bedoeld in artikel 7an, tweede lid, van de wet. 
2. De toelatingsorganisatie stelt jaarlijks een tarief vast waarmee zij de individuele bijdrage van 

een instrumentaanbieder jaarlijks achteraf vaststelt aan de hand van de inzet van het 
instrument voor kwaliteitsborging geteld naar het aantal bouwprojecten en, in het geval van 
een woningbouwproject, geteld naar het aantal woningen.  

3. Bij ministeriële regeling wordt een rekenmethodiek vastgesteld voor het bepalen van de 
individuele bijdrage, bedoeld in het tweede lid. 

 
 
 
Artikel II 
 
Het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet wordt als volgt gewijzigd:  
 
A 
 



De artikelen 6g en 6i vervallen. 
 
B 
 
Artikel 6j, vierde lid, onder a, komt te luiden: 
a. De architect heeft vanaf de opdrachtverlening tot en met de oplevering van het bouwwerk 

opdracht voor het ontwerp en ziet erop toe dat een tweede architect, die voldoet aan de in het 
derde lid gestelde eisen, de bouwactiviteit toetst aan de daarvoor geldende bouwregelgeving, 
zodat het gerechtvaardigde vertrouwen ontstaat dat het eindresultaat van de bouwactiviteit 
voldoet aan die regelgeving. De tweede architect is niet organisatorisch, financieel of juridisch 
betrokken bij het ontwerp of de bouwactiviteit, tenzij deze betrokkenheid uitsluitend 
voortvloeit uit de overeenkomst tot het uitvoeren van de toetsing.  

 
C 
 
Na artikel 14 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
 
Artikel 14a 
 
6. Op een aanvraag als bedoeld in artikel 6i, ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van 

artikel II van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen, alsmede op enig bezwaar of 
beroep tegen een beslissing op die aanvraag, blijft artikel 6i van toepassing zoals dit luidde op 
het tijdstip van de aanvraag.  

7. Op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 6j, aangevangen voor het tijdstip van 
inwerkingtreding van artikel II van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen, alsmede op 
enig bezwaar of beroep tegen een beslissing met betrekking tot die activiteit, blijft artikel 6j, 
van toepassing zoals dit luidde op het tijdstip waarop die activiteit is aangevangen.  

 
 
Artikel III 
 
Het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:  
 
A 

Artikel 2.15 wordt als volgt gewijzigd;  
1. Het tweede komt te luiden: 

2. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt de voorwaarden vast 
waaronder kwaliteitsverklaringen bouw worden afgegeven.  

2. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde lid tot derde lid. 
3. Het derde lid (nieuw) komt te luiden: 
8.  De toelatingsorganisatie voert namens de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties de taken uit die verband houden met de zorg voor het erkende stelsel en de 
openbaarmaking van de kwaliteitsverklaringen bouw. 

B 

Na artikel 2.15 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:  

Afdeling 2.2a stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen 

Artikel 2.15bis (bouwwerken die onder het stelsel van kwaliteitsborging vallen) 
1. Categorieën bouwwerken als bedoeld in artikel 7ab, eerste lid, van de Woningwet zijn te bouwen 
bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1 als bedoeld in het tweede lid en die geen bouwwerk 
zijn als bedoeld in artikel 2.15db, tweede lid.  
2. Een te bouwen bouwwerk valt onder gevolgklasse 1, als: 
a. het bouwwerk geen rijksmonument, voorbeschermd rijksmonument, provinciaal monument, 
voorbeschermd provinciaal monument, gemeentelijk monument of voorbeschermd gemeentelijk 
monument is;  



b. het bouwwerk alleen ten dienste staat van een gebruiksfunctie als bedoeld in het derde lid; 
c. voor het in gebruik nemen of gebruiken van het bouwwerk geen gebruiksmelding als bedoeld in 
artikel 6.7, eerste lid, is vereist; 
d. bij het bouwen van het bouwwerk geen gelijkwaardige maatregel wordt toegepast in verband 
met een in dit besluit uit het oogpunt van constructieve veiligheid of brandveiligheid gestelde regel; 
en 
e. het bouwwerk behoort tot een geval waarin een milieuplichtige activiteit niet vergunningplichtig 
is op grond van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 
2. De gebruiksfunctie, bedoeld in het tweede 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 die 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 voor een infrastructurele voorziening 
bestemd voor langzaam verkeer, voor zover niet gelegen over een rijks- of provinciale weg en met 
een te overbruggen afstand van niet meer dan 20 meter; of 
g. een ander dan onder f bedoeld bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde dat niet 
hoger is dan 20 meter. 

Artikel 2.15ter (bouwmelding) 
1. Onverminderd artikel 7.7. is het is verboden een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.15bis te 
bouwen zonder dit ten minste vier weken voor het begin van de bouwwerkzaamheden te melden. 
2. Een melding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein of op met 
elkaar samenhangende terreinen. 

Artikel 2.15quater (gegevens en bescheiden bij bouwmelding) 
1. Een melding als bedoeld in artikel 2.15ter wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en 
bescheiden: 
a. naam en adres van de eigenaar van het te bouwen bouwwerk en, voor zover van toepassing, 
van degene die om een andere reden bevoegd is tot het bouwen van het bouwwerk; 
b. naam en adres van degene die de bouwwerkzaamheden zal verrichten, als de uitvoerder een 
ander persoon is dan bedoeld onder a; 
c. de dagtekening; 
d. adres, kadastrale aanduiding en beschrijving van het te bouwen bouwwerk of onderdeel 
daarvan; 
e. de data en tijdstippen waarop het verrichten van de bouwwerkzaamheden zullen plaatsvinden; 
f. een beschrijving van de wijze waarop het verrichten van de bouwwerkzaamheden zal 
plaatsvinden; 
g. gegevens betreffende de kwaliteitsborger en het te gebruiken instrument voor kwaliteitsborging, 
bedoeld in artikel 7ab, derde lid, van de Woningwet; en    
h. het borgingsplan, bedoeld in artikel 3.21 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.  
 
Artikel 2.15quinquies (gereedmelding bouwwerk) 
1. Het is verboden een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.15bis in gebruik te nemen zonder dit ten 
minste 10 dagen voor het feitelijk in gebruik nemen van het bouwwerk te melden bij het bevoegd 
gezag. 
2. De melding wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden: 
a. naam en adres van de melder en, als van toepassing, van de gemachtigde om te melden: 
b. de dagtekening; 
c. adres van het bouwwerk;  
d. kadastrale aanduiding of ligging van het bouwwerk;  



e. de verklaring van de kwaliteitsborger, bedoeld in artikel 3.27, tweede lid, van het Besluit 
kwaliteit leefomgeving, waarin ook wordt ingegaan op de getroffen beheersmaatregelen als 
bedoeld in artikel 3.21, tweede lid, van dat besluit; 

f. gegevens en bescheiden over de aanduiding van de gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, 
verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten, inclusief 
totaaloppervlakten per gebruiksfunctie; 

g. gegevens en bescheiden over belastingen en belastingcombinaties van deconstructieve delen 
van het gerealiseerde bouwwerk, en van het bouwwerk als geheel; 

h. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie van 
het gerealiseerde; 

h. gegevens en bescheiden over de brandveiligheid van het gerealiseerde bouwwerk als bedoeld 
in artikel 6.8, eerste lid, ten vierde; 

i. een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein met daarop 
aangegeven de voorzieningen voor de bereikbaarheid en de plaats van bluswatervoorzieningen 
en opstelplaatsen van brandweervoertuigen; 

j.  gegevens en bescheiden over het ventilatiesysteem; 
k.  gegevens en bescheiden over de energieprestaties van het bouwwerk; en 
l.  gegevens en bescheiden over toegepaste gelijkwaardige maatregelen. 
 
 
D  
 
Artikel 2.15a wordt als volgt gewijzigd:  
1. In het eerste lid wordt “De onderdelen a tot en met v van artikel 2.15d en artikel 2.15f” 
vervangen door “De artikelen 2.15db en 2.15f”.  
2. In het tweede lid wordt “de onderdelen a tot en met v van artikel 2.15d en artikel 2.15f” 
vervangen door “de artikelen 2.15db en 2.15f”.  

E 
 
Paragraaf 2.3.2 komt te luiden: 

§ 2.3.2 Vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit 

Artikel 2.15d (aanwijzing vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit: bouwwerken met 
een dak)  

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een 
bouwactiviteit te verrichten geldt voor een bouwactiviteit, voor zover die betrekking heeft op een 
gebouw of ander bouwwerk met een dak en dat gebouw of andere bouwwerk: 
a. niet op de grond staat;  
b. hoger is dan 5 m; 
c. bij meer dan een bouwlaag, is voorzien van een verblijfsgebied op de tweede bouwlaag of hoger;  
d. is voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte; of 
e. als gevolg van de bouwactiviteit een hoofdgebouw wordt.   
 

Artikel 2.15da (aanwijzing vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit: bouwwerken 
zonder dak)  
1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een 
bouwactiviteit te verrichten geldt voor een bouwactiviteit, voor zover die betrekking heeft op een 
bouwwerk zonder dak en dat bouwwerk:  
a. hoger is dan 5 m; of 
b. ondergronds is gelegen. 
2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een 
bouwactiviteit te verrichten geldt ook voor een bouwactiviteit die betrekking heeft op een 
bouwwerk zonder dak als het gaat om een van de volgende bouwwerken:  



a. een sport- of speeltoestel dat:  
1°. hoger is dan 4 m; of 
2°. niet alleen functioneert met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens; 
b. een constructie voor het overbruggen van een terreinhoogteverschil die:  
1°. hoger is dan 1 m; of  
2°. hoger is dan het aansluitende afgewerkte terrein; 
c. een erf- of perceelafscheiding hoger dan 2 m; of 
d. een schotelantenne die:  
1°. een doorsnede heeft van meer dan 2 m; of 
2°. de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, hoger is dan 3 m.  
3. Als het gaat om een andere antenne dan bedoeld in het tweede lid, onder d, geldt de hoogte, 
bedoeld in het eerste lid, onder a, voor de antenne met de antennedrager en wordt die gemeten 
vanaf de voet, of bij bevestiging aan de gevel, vanaf het punt waarop de antenne, met 
antennedrager, het dakvlak kruist. 
 
Artikel 2.15db (uitzonderingen aanwijzing vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit in 
de artikelen 2.15d en 2.15da) 
1. In afwijking van de artikelen 2.15d en 2.15da geldt het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede 
lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten niet voor de in 
die artikelen aangewezen bouwactiviteiten als die betrekking hebben op:  
a. een bouwwerk dat valt onder gevolgklasse 1 als bedoeld in artikel 2.15bis; of 
b. het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van een bouwwerk waarbij de volgende onderdelen 
van het bouwwerk niet wijzigen:  
1°. de draagconstructie; en 
2°. de indeling in brandcompartimenten, subbrandcompartimenten of beschermde 
subbrandcompartimenten. 
2. In afwijking van de artikelen 2.15d en 2.15da geldt het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede 
lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten ook niet voor 
een bouwactiviteit die betrekking heeft op een van de volgende bouwwerken:  
a. een dakkapel; 
b. een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak; 
c. een kozijn, kozijninvulling, gevelpaneel of boeideel, of stucwerk; 
d. een magazijnstelling die: 
1°. niet hoger is dan 8,5 m; en 
2°. alleen steunt op de vloer van het gebouw waarin zij wordt geplaatst;  
e. een zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of een vijver;  
f. een antenne-installatie met bijbehorend opstelpunt ten behoeve van de C2000-infrastructuur 
voor de mobiele communicatie door hulpverleningsdiensten;  
g. een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor een infrastructurele of openbare voorziening, als het 
gaat om een van de volgende bouwwerken:   
1°. een bouwwerk voor het weren van voorwerpen die de veiligheid van het weg-, spoorweg-, 
water- of luchtverkeer in gevaar kunnen brengen;  
2°. een bouwwerk voor de beveiliging van een weg, spoor- of waterweg of een spoorweg- of 
luchtvaartterrein;  
3°. een bouwwerk voor de verkeersregeling, verkeersgeleiding, handhaving van de verkeersregels, 
wegaanduiding, het opladen van accu’s van voertuigen, verlichting of tolheffing;  
4°. een bouwwerk voor het verschaffen van toegang tot het openbaar vervoer of openbaar 
vervoersgebouwen;  
5°. een bouwwerk voor het overbruggen van hoogtes door personen met een handicap in en nabij 
openbaar vervoersgebouwen of perrons; 
6°. een bovenleiding met de bijbehorende draagconstructie of seinpalen; 
7°. een ondergronds buis- of leidingstelsel, met inbegrip van een ondergrondse faunapassage; 
8°. een container voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, 
eerste lid, van de Wet milieubeheer die:  
i. niet hoger is dan 2 m; en 
ii. als bovengronds geplaatst: een oppervlakte heeft van niet meer dan 4 m2; 



9°. een elektronische sirene voor het waarschuwen van de bevolking bij calamiteiten of de dreiging 
daarvan, met inbegrip van de daarbij behorende bevestigingsconstructie; 
10°. straatmeubilair; of 
11°. meubilair in openbaar vervoersgebouwen of op perrons; of 
h. een bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand, terreinverharding, 
terreininrichting of andere hulpconstructie die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of 
sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw of een 
milieubelastende activiteit met een verplaatsbaar mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 3.322, 
eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, bij plaatsing op of in de onmiddellijke 
nabijheid van het terrein waarop die activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd. 
 
F 
 
In artikel 7.7, derde lid, wordt na “een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit” ingevoegd 
‘of een melding als bedoeld in artikel 2.15ter, eerste lid”.  
 
G 
 
In artikel 7.8 wordt onder verlettering van de onderdelen b tot en met e tot onderdelen c tot en 
met f een onderdeel ingevoegd, luidende: 
a. de melding, bedoeld in artikel 2.15ter, eerste lid;. 
 
H 
 
In artikel 7a.1 wordt na “2.8, onder a,” ingevoegd “2.15bis, tweede lid, onder a,”.  
 
Artikel IV 
 
Het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt als volgt gewijzigd: 
 
 
A 
 
Na afdeling 3.5 wordt een afdeling ingevoegd, luidende: 
 
Afdeling 3.6 Stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen 
 
Artikel 3.17 (toepassingsbereik) 
 
Deze afdeling is van toepassing op het toelaten van instrumenten voor kwaliteitsborging tot het 
stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen als bedoeld in artikel 7ad, eerste lid, van de 
Woningwet. 
  
Artikel 3.18 (beoordelingsregels instrumenten voor kwaliteitsborging) 
1. De toelatingsorganisatie beslist binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag 
om toelating van een instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor 
het bouwen. 
2. Een instrument voor kwaliteitsborging wordt alleen tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het 
bouwen toegelaten als het voldoet aan de artikelen 3.21 tot en met 3.28. 
3. Op aanvraag van de instrumentaanbieder kan de toelating van een instrument voor 
kwaliteitsborging worden gewijzigd. De artikelen 3.21 tot en met 3.28 zijn van overeenkomstige 
toepassing op de aanvraag tot wijziging van de toelating. 
 
Artikel 3.19 (vergoeding behandeling aanvraag en register) 
De toelatingsorganisatie stelt jaarlijks tarieven vast, evenals de wijze van betaling daarvan, voor 
de vergoeding van de kosten die samenhangen met het behandelen van een aanvraag om toelating 
van een instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en 



het bijhouden van de gegevens in het register, bedoeld in artikel 7ai, eerste lid, onder a tot en met 
c, van de Woningwet. 
 
Artikel 3.20 (verdeelsleutel en doorberekenen toezichtkosten) 
1. Instrumentaanbieders dragen gezamenlijk voor een vierde deel bij aan de kosten van de 
toelatingsorganisatie, bedoeld in artikel 7an, tweede lid, van de Woningwet. 
2. De toelatingsorganisatie stelt jaarlijks een tarief vast waarmee zij de individuele bijdrage van 
een instrumentaanbieder jaarlijks achteraf vaststelt op basis van de inzet van het instrument voor 
kwaliteitsborger geteld naar het aantal bouwprojecten en, in het geval van een woningbouwproject, 
geteld naar het aantal woningen. 
3. Bij ministeriële regeling wordt een rekenmethodiek vastgesteld voor het bepalen van de 
individuele bijdrage, bedoeld in het tweede lid. 
 
Artikel 3.21 (borgingsplan) 
1. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger voor aanvang van de 
bouwwerkzaamheden van een bouwproject een borgingsplan vaststelt dat is gebaseerd op een 
beoordeling van de bouwtechnische risico’s van de bouwwerkzaamheden en in verband daarmee te 
treffen beheersmaatregelen. 
2. In het borgingsplan wordt op basis van de risicobeoordeling vastgelegd op welke wijze wordt 
geborgd dat het ontwerp van het bouwplan en de uitvoering van de bouwwerkzaamheden voldoen 
aan de voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving, en de momenten waarop de kwaliteitsborging wordt uitgevoerd vastgelegd. Het 
borgingsplan beschrijft ten minste: 
a. de totstandkoming ervan; 
b. de aard en omvang van de uit te voeren kwaliteitsborging; 
c. de voor de kwaliteitsborging eindverantwoordelijke personen; 
d. de wijze waarop de verschillende onderdelen van het bouwplan in samenhang worden 

beoordeeld; 
e. de wijze waarop integraal wordt beoordeeld of de bouwwerkzaamheden voldoen aan de 

voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; 
f. in welke gevallen en op welke momenten het borgingsplan wordt geactualiseerd; 
g. welke normen of kwaliteitsverklaringen bouw als bedoeld in artikel 2.14, tweede en derde lid, 

van het Besluit bouwwerken leefomgeving, dan wel gelijkwaardige maatregelen als bedoeld in 
artikel 2.4 van het Besluit bouwwerken leefomgeving bij de bouwwerkzaamheden worden 
toegepast; 

h. op welke bouwwerkzaamheden de beoordeling ten minste is gericht en bij welke 
bouwwerkzaamheden rekening wordt gehouden met andere kwaliteitsborgingssystemen. 

 
Artikel 3.22 (geen toestemming kwaliteitsborger)  
1. Een instrument voor kwaliteitsborging beschrijft dat de instrumentaanbieder geen toestemming 
verleent het instrument toe te passen, als de aanvrager failliet is of in surseance van betaling 
verkeert. 
2. Een instrument voor kwaliteitsborging beschrijft dat een verleende toestemming het instrument 
toe te passen: 
a. wordt geschorst als de kwaliteitsborger in surseance van betaling verkeert; 
b. wordt ingetrokken als de kwaliteitsborger failliet wordt verklaard. 
3. Een instrument voor kwaliteitsborging beschrijft dat een toestemming om het instrument voor 
kwaliteitsborging toe te passen niet overdraagbaar is. 

 
Artikel 3.23 (onafhankelijkheid kwaliteitsborger) 
Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborging alleen uitgevoerd wordt 
door een kwaliteitsborger die niet organisatorisch, financieel of juridisch betrokken is bij het 
betreffende bouwproject, tenzij deze betrokkenheid alleen voortvloeit uit de overeenkomst tot het 
uitvoeren van de kwaliteitsborging. 
 
Artikel 3.24 (opleiding, kennis en ervaring kwaliteitsborger) 



1.  Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de personen die de kwaliteitsborging 
uitvoeren, voldoen aan de in het instrument gestelde eisen aan het benodigde kennis- en 
opleidingsniveau en aan de genoten ervaring over: 
a. het opstellen van risicobeoordelingen op het terrein van de voorschriften, bedoeld in de 
hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; 
b. de algemene coördinatie bij de kwaliteitsborging; 
c. constructieve veiligheid; 
d. brandveiligheid; 
e. bouwfysica; 
f. installaties, en  
g. controle op de bouw. 
2. Het instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat het kennis- en opleidingsniveau van 
degene die de kwaliteitsborging uitvoert, actueel gehouden wordt. 
3. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over het in het eerste en tweede lid 
bepaalde. 
 
Artikel 3.25 (administratieve organisatie kwaliteitsborger) 
1. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor op welke wijze een kwaliteitsborger de eisen 
voor de toepassing ervan in zijn administratieve organisatie opneemt en ziet ten minste op: 
a. het vastleggen van de gegevens van de rechtspersoon of natuurlijk persoon die 
eindverantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging; 
b. het vastleggen van de gegevens van de personen die de kwaliteitsborging feitelijk uitvoeren en 
de wijze waarop gewaarborgd wordt dat zij aan de krachtens artikel 3.24 gestelde kennis-, 
opleidings- en ervaringseisen voldoen; 
c. het vastleggen van de wijze waarop informatie over de kwaliteitsborging en de vermelding van 
de daarvoor verantwoordelijke personen actueel gehouden wordt; 
d. het bijhouden van een ordentelijke administratie van de gegevens en bescheiden over de 
kwaliteitsborging; 
2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over het in het eerste lid 
bepaalde. 

 
Artikel 3.26 (informatieverstrekking kwaliteitsborger aan instrumentaanbieder) 
1. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger ten minste de 
volgende gegevens verstrekt aan de instrumentaanbieder: 
a. bedrijfsnaam en plaats van vestiging en het nummer waaronder de kwaliteitsborger. 
geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel; 
b. gegevens waaruit blijkt dat de kwaliteitsborger voldoet aan de eisen, bedoeld in de artikelen 
3.21 tot en met 3.25; 
c. gegevens over de bouwprojecten waarvoor de kwaliteitsborger het instrument toepast; 
d. gegevens over de afronding van de kwaliteitsborging. 
2. Het instrument voor kwaliteitsborging beschrijft op welke momenten de in het eerste lid 
bedoelde gegevens moeten worden verstrekt.  
3. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over het bepaalde in het eerste lid. 
 
Artikel 3.27 (informatieverstrekking kwaliteitsborger aan de bouwpartijen en bevoegd 
gezag) 
1. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger zijn opdrachtgever, 

de andere bij de bouwwerkzaamheden betrokken partijen, voor zover van toepassing, 
onverwijld informeert over bij de kwaliteitsborging geconstateerde afwijkingen van 
voorschriften als bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, 
en dat de kwaliteitsborger ook het bevoegd gezag informeert als de afwijkingen het afgeven 
van een verklaring als bedoeld in het tweede lid in de weg staan..  

2. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger na de afronding van 
de bouwwerkzaamheden aan zijn opdrachtgever een verklaring afgeeft, waarin hij, voor zover 
van toepassing, verklaart dat: 
a. hij toestemming heeft van de instrumentaanbieder het instrument toe te passen; 
b. hij de kwaliteitsborging heeft uitgevoerd volgens de in het instrument gestelde eisen; 



c. er naar zijn oordeel een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het bouwwerk voldoet aan de 
voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving. 

3. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat een kopie van de verklaring, bedoeld in 
het tweede lid, wordt verstrekt aan de andere bij de bouwwerkzaamheden betrokken partijen 
en het bevoegd gezag.  

4. Voor de verklaring, bedoeld in het tweede lid, wordt bij ministeriële regeling een formulier 
vastgesteld. 

 
Artikel 3.28 (maatregelen instrumentaanbieder) 
1. Een instrument voor kwaliteitsborging beschrijft de werkwijze van de instrumentaanbieder over: 
a. periodieke onderzoeken naar de toepassing van het instrument volgens de in het instrument 
gestelde eisen; 
b. de wijze waarop geschillen tussen de instrumentaanbieder en de kwaliteitsborger en tussen de 
kwaliteitsborger en zijn opdrachtgever worden behandeld; 
c. de behandeling van klachten over de toepassing van het instrument en het oplossen van fouten 
bij de toepassing ervan. 
2. Het instrument voor kwaliteitsborging beschrijft in welke gevallen de kwaliteitsborger een 
waarschuwing wordt gegeven, de toestemming het instrument toe te passen wordt geschorst of 
ingetrokken, als uit de in het eerste lid bedoelde onderzoeken blijkt dat bij de kwaliteitsborging in 
strijd met de in het instrument gestelde eisen is gehandeld. 
3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over het in het eerste en tweede 
lid bepaalde. 
 
 
B 
 
In artikel 8.3a wordt “artikel 2.15d” vervangen door “de artikelen 2.15d en 2.15da”.  

 
Artikel V 
 
Het Omgevingsbesluit wordt als volgt gewijzigd: 
 
Na artikel 10.26a worden twee afdelingen ingevoegd, luidende: 
 
AFDELING 10.7B (toelatingsprocedure en gegevensverstrekking stelsel van 
kwaliteitsborging voor het bouwen) 
 
Artikel 10.26b (aanvraagvereisten) 
1. Onverminderd artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht verstrekt de 
aanvrager bij de aanvraag om toelating van een instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel 
van kwaliteitsborging voor het bouwen als bedoeld in artikel 3.17 van het Besluit kwaliteit 
leefomgeving de bij ministeriële regeling aangewezen gegevens en bescheiden, voor zover dat naar 
het oordeel van de toelatingsorganisatie nodig is voor het nemen van de beslissing op de aanvraag. 
2. De in het eerste lid bedoelde gegevens en bescheiden hoeven niet te worden verstrekt voor 
zover de toelatingsorganisatie reeds over die gegevens of bescheiden beschikt. 
 
Artikel 10.26c (toepassing afdeling 4.1.3.3 Algemene wet bestuursrecht) 
Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3 
van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de beslissing op de aanvraag om 
toelating van een instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het 
bouwen als bedoeld in artikel 3.17 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. 
 
Artikel 10.26d (registratie instrumentaanbieders) 
De toelatingsorganisatie neemt binnen twee werkdagen na de datum waarop een beschikking als 
bedoeld in artikel 7ad, 7ae, 7af of 7ag van de Woningwet is genomen in het register, bedoeld in 
artikel 7ai, eerste lid, van die wet op: 



a. de datum van de beschikking tot toelating van het instrument, de bedrijfsnaam en de plaats van 
vestiging van de instrumentaanbieder, en het nummer waaronder deze geregistreerd is bij de 
Kamer van Koophandel; 
b. de naam van het toegelaten instrument, met vermelding van de gevolgklassen en de type 
bouwwerken waarop het instrument is gericht; 
 
c. de datum van de aan de instrumentaanbieder gegeven waarschuwing, de datum en de termijn 
van de schorsing of intrekking van de toelating van een instrument met vermelding van de reden 
voor de waarschuwing, schorsing of intrekking. 

 
Artikel 10.26e (registratie kwaliteitsborgers) 
1. De toelatingsorganisatie neemt binnen twee werkdagen na ontvangst daarvan de gegevens, 
bedoeld in artikel 7ah, eerste lid, van de Woningwet op in het register, bedoeld in artikel 7ai, 
eerste lid, van die wet op. 
2. Bij het verstrekken van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan de toelatingsorganisatie 
vermeldt de instrumentaanbieder: 
a. de bedrijfsnaam en de plaats van vestiging van de kwaliteitsborger en het nummer waaronder 
hij geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel; 
b. vermelding van de gevolgklasse en de type bouwwerken waarop de toestemming is gericht; 
c. voor zover van toepassing: 

1º. de reden voor de waarschuwing en de datum waarop de waarschuwing is gegeven; 
2º. de reden voor de schorsing, en de datum en de termijn van de schorsing; 
3º. de reden voor de intrekking en de datum van de intrekking. 

 
 
Artikel VI Inwerkingtreding 
 
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de 
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 
 
Artikel VII Citeertitel 
 
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen.  
 
 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

 

 

 

 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
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