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Inleiding en achtergrond

• Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 
gaat in op 1 januari 2022 (gevolgklasse 1)*

• Voor Wkb is Dossier Bevoegd Gezag (DBG) nodig dat door Initiatiefnemer (indien 
bouwmelding) aan Bevoegd Gezag opgeleverd wordt

• In het kader van de (verdere) digitalisering van de bouw wordt een digitaal DBG 
voorzien. 

• Omgevingsloket is de centrale plek waar informatie-uitwisseling van meldingen met 
betrekking tot de Wkb plaatsvindt

• Digitale uitwisseling tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag dient eenduidig te worden 
gerealiseerd

• Opdrachtgever is BZK/B&E; project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van 
BZK/B&E

• Gedelegeerd opdrachtgever implementatieregisseur Wkb (via regiegroep Implementatie 
Wkb)

*na 3 jaar evaluatie. Voor andere gevolgklassen blijft huidig regime geldig
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Doelstelling en uitkomst

De uitkomst van dit project is een centrale en digitale voorziening voor de 
uitwisseling van het DBG tussen Initiatiefnemer en Bevoegd Gezag.

Subdoelen:

• template DBG beschikbaar stellen

• Mogelijkheid digitaal aanleveren DBG (door Initiatiefnemer aan Bevoegd Gezag)

• Mogelijkheid inbouwen tot aanpassen template DBG

Hiermee wordt voldaan aan de minimale eisen van de Wkb.
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Direct betrokken partijen

• Initiatiefnemer / indiener bouwmelding
– Heeft verantwoordelijkheid binnen Wkb om DBG op te leveren aan Bevoegd Gezag
– Heeft via Omgevingsloket (per 1/1/2022) een vergunningsaanvraag of melding ingediend
– Is verplicht om het DBG bij gereed melding op te leveren aan Bevoegd Gezag

• Bevoegd Gezag
– Heeft verantwoordelijkheid binnen Wkb om DBG in ontvangst te nemen van Initiatiefnemer
– Is verplicht om na gereed melding het DBG te ontvangen

• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
– Is wetgever van Wkb, verantwoordelijk voor juridische toetsing van de Wkb
– Is opdrachtgever voor dit project
– Is eigenaar van de voorziening
– Is verantwoordelijk voor organiseren oplossing binnen DSO/Omgevingsloket

• Partijen die informatie aanleveren aan / in DBG:
– Aannemers
– Adviseurs en architect
– Onderaannemers
– Kwaliteitsborger
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Partijen die betrokkenen “vertegenwoordigen”

• Vertegenwoordiging Bevoegd Gezag
– Participeert in ontwerp, realisatie, test (& acceptatie) en implementatie
– Partijen: VNG, G4, G40, Vereniging BWT

• Vertegenwoordiging aannemende partijen (aannemers, adviseurs van aannemers:
– Participeert in ontwerp, realisatie, test (& acceptatie) en implementatie
– Partijen: Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland (AFNL), Techniek Nederland

• Vertegenwoordiging Kwaliteitsborgers en Instrumentaanbieders
– Heeft verplichting binnen Wkb
– Partijen: VKBN, …

• Vertegenwoordiging Initiatiefnemers
– Als opdrachtgever betrokken
– Aedes / Neprom, …

• DSO / Omgevingsloket / …
– Zijn onderdeel van oplossingsrichting ( stelt portaal beschikbaar voor DBG)
– Tactisch beheerorganisatie (TBO) en Operationele beheer organisatie (OBO)
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Scope en resultaten

Scope van dit project is de voorziening waarmee een template DBG aan Initiatiefnemer beschikbaar wordt gesteld en 
waarna de Initiatiefnemer het digitaal DBG kan samenstellen en aan Bevoegd Gezag kan aanleveren. 
Binnen het project vindt daarmee de realisatie & implementatie plaats van wat minimaal nodig is om invulling te geven 
aan de Wkb. Na dit project vindt verdere doorontwikkeling plaats.

• Adopteren van gestandaardiseerde inhoud en vorm waarin template DBG beschikbaar wordt gesteld aan 
Initiatiefnemer en digitaal DBG wordt opgeleverd door Initiatiefnemer aan Bevoegd Gezag

– Inhoud en (technische) vorm worden vastgesteld in flankerende omgevingen

– Dit project “adopteert” goedgekeurde inhoud van het digitaal DBG van flankerende omgevingen

• Beschikbaar stellen template DBG aan Initiatiefnemer

• De voorziening opleveren waarmee de Initiatiefnemer bij de gereed melding het DBG digitaal oplevert aan 
Bevoegd Gezag

– Vaststellen, realiseren, testen en implementeren.

• Mogelijkheid om nieuwe versie template van DBG aan te leveren aan DSO, zodat DSO nieuwe versie van DBG bij 
vergunningverlening(sproces) verstrekt.

• (Binnen OL) mogelijkheid bieden om documenten aan te leveren

• Adoptie functionaliteit Omgevingsloket op het gebied van identificatie, authenticatie en autorisatie van 
Initiatiefnemer en Dossier Bevoegd Gezag

• Overdracht aan beheersorganisatie Wkb / DBG
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Niet in scope

• Inhoudelijk vaststellen inhoud en vorm DBG
– Binnen dit project wordt niet de inhoud van het DBG bepaald, 

wel “adopteert” dit project goedgekeurde inhoud en 
(technische) vorm

– Instructies voor Initiatiefnemer (e.a.) voor vullen van DBG

• Verdere functionaliteit 
(die niet direct noodzakelijk zijn voor het opleveren van de 
minimale oplossing) 
– wel verzamelen mogelijke functionaliteiten t.b.v. 

doorontwikkeling naar afsprakenstelsel voor “Gebouwde 
Omgeving”

• Inrichten van de beheerorganisatie Wkb en DBG
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Uitgangspunten

• Tijdige implementatie op 1 januari 2022 gaat voor op functionaliteit

• De(ze) voorziening heeft het karakter van een minimaal levensvatbaar product dat 
invulling geeft aan de Wkb met betrekking tot het Dossier Bevoegd Gezag

• De voorziening sluit aan bij / wordt gerealiseerd binnen (de technische infrastructuur 
van) het Digitaal Stelsel Omgevingswet (nieuwe Omgevingsloket)
– Omgevingsloket DSO is portaal waar Initiatiefnemer informatie kan vinden waarmee 

Initiatiefnemer het initieel template DBG kan ophalen
– Omgevingsloket DSO is portaal waar Initiatiefnemer het DBG oplevert aan het Bevoegd Gezag

• Template DBG (inhoud en vorm)
– Inhoud en vorm van (template) Dossier Bevoegd Gezag wordt vormgegeven buiten dit project 

(wordt via in de regiegroep Implementatie Wkb aan dit project opgeleverd) 
– De definitieve versie van de (template) DBG dient voorafgaand aan uitrol van de voorziening 

opgeleverd te zijn

• Projectresultaat is input voor doorontwikkeling en aansluiting op Digitaal Stelsel 
Gebouwde Omgeving (onderdeel van Digitaliseringsdeal)

9



Oplossingsrichting
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OmgevingsloketInitiatiefnemer Bevoegd Gezag

Beheerorganisatie Wkb / DBG
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vergunning

template DBG
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Gereed melden

DBG

Template DBG




  Verstrekken

Ophalen

vergunningsaanvraag

Niet in scope



Projectorganisatie en –beheersing
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DSO

Regiegroep 
Implementatie Wkb

Is Stuurgroep

Opdrachtgever: Titia Siertsema
Senior Users: Vertegenwoordiging Initiatiefnemers, 

Vertegenwoordiging Bevoegd Gezag
Senior supplier: BZK

Projectmanager Projectmanager: Guus Spitzen

Projectteam

Begeleidingsgroep
Digitalisering

Programma
Bouwwijzer

Jurist

Adviseurs



Regiegroep Implementatie Wkb

Doel:

• Rol van stuurgroep voor dit project

• Geeft sturing aan project o.b.v. Wkb

• Communicatie naar achterban

• Toetsing van de oplossing

• Acceptatie van oplossing namens achterban

Wie:

• Vertegenwoordigers van bij de bouw betrokken partijen 
die samenwerken aan de implementatie van de Wkb
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Begeleidingsgroep Digitalisering

Doel:

• Inbreng expertise voor project m.b.t. DBG

• Communicatie naar achterban

Wie:

• (Vertegenwoordigers van) betrokken partijen, gebaseerd op 
inhoudelijke expertise) bij de Wkb en specifiek bij DBG

• Samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende 
leden van de regiegroep, aangevuld met betrokken partijen 
die geacht worden op dit terrein een bijdrage te kunnen 
leveren.
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Projectteam

Doel

• Vormgeven aan dit project opdat een gedragen en uit te 
voeren voorziening ontstaat

• Realiseren van projectresultaten

Wie

• Experts die invulling en uitvoering geven aan de 
realisatie van de projectresultaten

• Betrokken bij de relevante digitalisering van de bouw

• Experts met relevante kennis voor dit project, overzicht 
en inzicht
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Adviseurs

Doel:

• Gevraagd en ongevraagd kennis inbrengen op het gebied 
van Wkb en / of DBG

• Inbreng expertise m.b.t. Omgevingsloket / DSO

Wie

• Experts van direct en indirect betrokken partijen

Inzet: ad hoc
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Aanpak en fasering

• Vaststellen project
– Resultaten en uitkomst
– Projectteam
– Charge van dit project

• Afstemming met betrokken partijen (BZK, Regiegroep, Begeleidingscommissie, 
Adviseurs) over oplossingsrichting

• Afstemming vorm waarop (template) DBG wordt opgeleverd aan Initiatiefnemer en 
Bevoegd Gezag

• Afstemming DSO over
– Beschikbaar stellen omgevingsloket als portal voor Wkb/DBG
– Realisatie en implementatie

• Realisatie van de oplossing door DSO

• Testen, accepteren en implementeren oplossing
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Globale planning
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aanpassen

Projectinitiatie en 
-start

Afstemming DSO
Realisatie door 

DSO

Afstemming 
betrokkenen

Test & Acceptatie
met vertegenwoordiging 

Bevoegd Gezag en 
Initiatiefnemers

H1 2021H2 2020 H2 2021 1-1-2022

Uitrol naar Bevoegd 
Gezag

Live

Vaststellen vorm 
oplevering DBG

Tijdslijnen zijn gewenst. 
Deze zijn nog niet projectinhoudelijk onderbouwd op haalbaarheid

Voorbereiding 
Test & Acceptatie

Aanpak is agile, niet waterval, dit betekent dat fasen (gaan) overlappen. Dit is nog niet weergegeven in deze globale planning



Risico’s en maatregelen

• Minimale oplossing wordt niet door direct betrokken partijen geaccepteerd
– Inrichten Begeleidingscommissie; escalatie via Regiegroep

• Inhoud DBG wordt niet tijdig opgeleverd
– Sturing vanuit Regiegroep; escalatie via Regiegroep

• Vorm en inhoud DBG wordt niet tijdig geaccepteerd
– Sturing vanuit Regiegroep; escalatie via Regiegroep

• DSO accepteert oplossingsrichting niet
– Sturing door BZK richting DSO; escalatie via BZK

• DSO heeft onvoldoende capaciteit om (tijdig) te realiseren
– Middelen beschikbaar stellen door BZK

• Geen beheerorganisatie aanwezig om resultaten in ontvangst te nemen
– Sturing vanuit Regiegroep; escalatie via Regiegroep
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Bijlage Positionering regulier bouwproces
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2

Positionering functionaliteit
1 template beschikbaar stellen
2 opleveren DBG
3 documenten aanleveren

1
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Bijlage – Begeleidingsgroep

• Onderhanden

20



Bijlage – Projectteam
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• Onderhanden



Bijlage – Adviseurs, Jurist, DSO

• Onderhanden (t.z.t. bepalen)
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