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Op 23 februari 2022 heeft er tussen de instrumentaanbieders en de TloKB een  
overleg plaatsgevonden waarin de volgende onderwerpen zijn besproken: 
 

1. Wijze van verslaglegging 
2. Normstelling ‘Onverwijld’ 
3. Inwerkingtreding Wkb en toelatingsproces 
4. Aanlevering projectgegevens 
5. Transponeringstabel 
6. Toelatingskader: ‘Verstrekt’, ‘Stopmomenten’, Stratificatie 
7. Tarieven: Toetsing en Register 
8. Definitie bouwwerk 
9. Agendavorming 29 maart: 15:00-17:00 uur, te Rijswijk 

 
Dit document dient als overzicht van de uitkomsten van het gesprek. Onderstaand 
zijn per onderwerp kort en bondig de gemaakte afspraken beschreven. 
 
 
1. Wijze van verslaglegging 
Naar aanleiding van feedback op de verslaglegging van 15 december besluit de 
TloKB het volgende: 
 

• De TloKB zal de titel “Verslag” vervangen door “Overlegresultaat” om te 
benadrukken dat het bij het verslag van 15 december 2021 gaat om 
besluiten van de TloKB, niet om een uitvoerige verslaglegging van het 
hele overleg. 

• De TloKB publiceert een overlegresultaat op haar website met enkel de 
besluiten die volgen uit het overleg. 
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2. Normstelling ‘onverwijld’ 
In het concept-toelatingskader van 22 december 2021 (versie 2.1) heeft de TloKB 
aan ‘onverwijld’ in de criteria Wkb-1.06, Wkb-1.07, Wkb-5.01 en Wkb 5.02 
tijdslimieten verbonden. Verschillende instrumentaanbieders uitten hun zorgen 
over de praktische handhaafbaarheid van de operationalisering van ‘onverwijld’ bij 
de verschillende criteria in het toelatingskader.  De TloKB herhaalt haar standpunt 
van het overleg van 15 december 2021 dat het benadrukken van urgentie bij de 
desbetreffende criteria, alsmede de praktische uitvoerbaarheid in een groot deel 
van de gevallen, reden geven om de operationalisering te behouden.   
 

3. Inwerkingtreding Wkb en toelatingsproces 
De TloKB licht tijdens het overleg het uitstel van de invoering van de Wet 
Kwaliteitsborging Bouw toe. Het uitstel heeft geen gevolgen voor het 
toelatingsproces met simultane bekendmaking (in week 20), zoals deze na het 
overleg van 15 december 2021 is vastgelegd en gepubliceerd op de website van  
de TloKB.  
 

4. Aanlevering projectgegevens 
De instrumentaanbieders leveren projectgegevens aan voor elk project waarbij 
het desbetreffende instrument wordt toegepast ten dienste van het toezicht door 
de TloKB. Vooralsnog dienen instrumentaanbieders informatie aan te leveren door 
middel van een Excel-bestand. De TloKB stelt een format beschikbaar op haar 
website. 
 
De aanwezige instrumentaanbieders informeren naar mogelijk efficiëntere 
manieren waarop zij projectgegevens aan de TloKB kunnen verstrekken.  
 

• De TloKB verkent opties omtrent de registratie van bouwwerken 
efficiënter in te richten.  
 

5. Transponeringstabel 
De TloKB stelt een transponeringstabel beschikbaar aan instrumentaanbieders. 
Hierin verwijst de instrumentaanbieder naar de locatie in de beschrijving van het 
instrument waar invulling wordt gegeven aan de criteria van het toelatingskader. 
Ter verduidelijking: 
 

• Gebruik van het format transponeringstabel is niet verplicht. 
  



 

 Pagina 3 van 4 

Datum 
09-03-2022 

 

6. Toelatingskader: ‘Verstrekt’, ‘Stopmomenten’, Stratificatie, 

‘Onomkeerbaar’ 
De instrumentaanbieders wijzen de TloKB op onduidelijkheden en mogelijk 
onjuiste formuleringen in het concept-toelatingskader. Op basis van de feedback  
besluit de TloKB als volgt: 
 

• Wkb-1.08: Het toelatingskader vraagt dat de kwaliteitsborger informatie 
over opleidings- en ervaringseisen ‘verstrekt’ aan de instrumentaanbieder. 
Verstrekt moet gelezen worden als: “inzage bieden in”. De 
instrumentaanbieder is niet verplicht de gegevens over te nemen van de 
kwaliteitsborger, maar behoeft slechts de resultaten van het onderzoek te 
noteren. 

• Wkb-3.08: Het toelatingskader spreekt van ‘stopmomenten’. Het begrip 
‘stopmomenten’ wordt vervangen door ‘voortgangsmomenten’. Het gaat 
hierbij om welke informatie moet bekend zijn, alvorens doorgebouwd kan 
worden. 

• Wkb-4.01: Het toelatingskader vraagt dat de steekproeven bij 
kwaliteitsborgers door de instrumentaanbieder voldoende spreiding 
kennen in bevoegde personen, bouwwerktypologieën, bouwmethodieken 
en bouwfases. Aan het criterium wordt toegevoegd “zoals” of een 
vergelijkbare verduidelijking. 

• Wkb-5.01: Het toelatingskader stelt dat de kwaliteitsborger bij 
constatering van afwijkingen die de afgifte van de verklaring 
“onomkeerbaar” belemmeren de bij de bouwwerkzaamheden betrokken 
partijen en het bevoegd gezag hiervan op de hoogte stelt. De 
instrumentaanbieders brengen in dat er onduidelijkheid bestaat in de 
sector over wanneer een afwijking onomkeerbaar is. De TloKB zal meer 
duidelijkheid verschaffen rond de kwestie wanneer een tekortkoming 
onomkeerbaar is. 

 

7. Tarieven: Toetsing en Register 
De TloKB licht toe de tarieven voor toelating, toezicht en het bijhouden van het 
register.  
 

• De TloKB stelt op aanvraag de berekening van de tarieven beschikbaar 
voor inzage door de instrumentaanbieders. 

• De TloKB houdt ruggenspraak met het ministerie van BZK over de periode 
waarover het tarief voor het register betaald moet worden. 

• De tarieven zijn bepaald op basis van de Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen en de uitwerking daarvan in lagere regelgeving.  

• Het toelatingstarief wordt direct geheven bij de behandeling van de 
aanvraag. Het register- en toezichtstarief worden jaarlijks achteraf 
geheven op basis van de tarieven die een jaar eerder bekend zijn 
gemaakt.  

• De TloKB maakt de voorwaarden rond de toelating inzichtelijk rond 1 
april. 
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8. Definitie Bouwwerk  
De vertegenwoordigers van de instrumentaanbieders brengen in dat er 
onduidelijkheid bestaat over de definitie van een bouwwerk in relatie tot het 
toezichtstarief dat de TloKB hanteert. 
  

• De TloKB stelt een definitie van “bouwwerk” op. 
 

9. Agendavorming 29 maart 2022: 15:00-17:00 uur, te Rijswijk 
 
De volgende datum van het instrumentaanbiedersoverleg wordt voorlopig 
vastgesteld op 29 maart 2022, 15:00-17:00 uur, te Rijswijk. 
 
Hierbij wordt in ieder geval besproken: 
 

• Leerpunten uit proefinspecties 
 


