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Op 29 maart 2022 heeft er tussen de instrumentaanbieders en de TloKB een 

overleg plaatsgevonden waarin de volgende onderwerpen zijn besproken: 

 

1. Overlegresultaat 23/2 

2. Instellingsdatum TloKB 

3. Proefinspecties Toezicht & Handhaving 

4. Gebruikersraad 

5. Hoe om te gaan met constateringen van afwijkingen door de 

kwaliteitsborger  

6. Branchestandaard voor de beoordeling van (gelijkwaardigheid van) 

opleidingen voor kwaliteitsborgers 

7. Agendavorming volgend overleg  

 

 

1. Overlegresultaten 23/2  

Aanleveren projectgegevens: 

De TloKB heeft in het kader van Werk aan Uitvoering (WaU) bij BZK verzocht om 

budget voor het vereenvoudigen van aanleveren projectgegevens. 

 

Besluit: TloKB verkent opties om de registratie van bouwwerken efficiënter in te 

richten (interface). 

 

 

Onomkeerbaar: 

Naar aanleiding van voorgaand overleg wordt benadrukt dat er duidelijkheid moet 

komen over de betekenis van het begrip ‘onomkeerbaar’. De TloKB verwijst naar 

voorschriften in het Bkl waarin staat dat eerst de betrokken partijen de afwijking 

moeten behandelen. Als het alsnog de afgifte van de verklaring zal belemmeren, 

zal de kwaliteitsborger dit moeten melden bij bevoegd gezag.  
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2. Instellingsdatum TloKB 

De instelling van de TloKB “op 1 april” wordt “in april”. Het nieuwe moment van 

instelling wordt waarschijnlijk rond midden april. Om na instelling de formele 

aanvraag om toelating van het instrument te doen, ontvangen de 

instrumentaanbieders per e-mail een formulier.  

 

Besluit: TloKB stuurt formulier voor formele aanvraag om toelating instrument per 

e-mail aan instrumentaanbieders. 

 

 

3. Proefinspecties Toezicht & Handhaving 

De TloKB licht tijdens het overleg de leerpunten uit de proefinspecties toe aan de 

hand van de presentatie. Toezicht & Handhaving heeft een beperkt aantal (9) 

inspecties gedaan. De presentatie schetst een eerste beeld.  

 

Leerpunten procedureel: 

› Verwachtingen vooraf bij proefinspectie kunnen helderder.  

 TloKB zal dit in de voorbereiding duidelijker aangeven  

› Kwaliteitsborgers die niet verbonden zijn aan een enkel instrument geven 

meer kritische terugkoppeling.  

› Door veel interpretatieruimte is, is er is ook veel verschil in de 

toepassing door kwaliteitsborgers van instrumenten.  

› Er is veel verschil tussen bouwbedrijven met en bouwbedrijven zonder 

eigen kwaliteitsmanagementsysteem, qua werklast voor kwaliteitsborgers. 

 

 

Leerpunten inhoudelijk: 

› Twee thema’s leveren nog geen knelpunten op 

– Administratie kwaliteitsborger 

– Informatievoorziening bevoegd gezag 

› Helderheid in rollen/verantwoordelijkheden helpt bij implementatie 

proefprojecten:  

– Bouwbedrijven, kwaliteitsborgers, instrumentaanbieders, TloKB 

– Toezicht houden verdraagt zich niet met adviseren. 

› Het bevoegd gezag zoekt nog naar zijn rol in de proefprojecten.  

› Schaalgrootte van kwaliteitsborgers is een aandachtspunt  

 Qua kennis, continuïteit en de facto (on-)afhankelijkheid  

› Omgaan met gelijkwaardigheid door kwaliteitsborgers.  

› Lerend vermogen van proefprojecten nog onhelder. 
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4. Gebruikersraad 

De functionaliteit van een gebruikersraad is voorzien in een nog in te stel len Raad 

van advies. De TloKB zal de Raad van Advies beproeven en pas verder kijken als 

blijkt dat dit te weinig voorziet in de behoefte.  

 

Belanghebbenden zoals instrumentaanbieders, bevoegd gezag en 

brancheverenigingen worden meegenomen in de oprichting van de Raad van 

Advies. Daarbij gaat de Raad van Advies ook over de stelsels CO en EKV. Er is 

voorzien in onafhankelijke leden van de Raad van Advies waarmee overlegd kan 

worden en daarbij kan ook schriftelijk iets ingebracht worden. De TloKB voert het 

secretariaat van de Raad van Advies. 

 

 

5. Hoe om te gaan met constateringen van afwijkingen door de 

kwaliteitsborger 

De instrumentaanbieders onderstrepen het punt van voorkeur heeft dat de 

kwaliteitsborgers geen coulance toepassen. Het is wel of niet goed. De 

instrumentaanbieders willen de verantwoordelijkheid hierover niet naar zich toe 

trekken.  

 

Voorschriften in het Bkl stellen dat eerst de betrokken partijen de afwijking 

moeten behandelen. Als het alsnog de afgifte van de verklaring zal belemmeren, 

zal de kwaliteitsborger dit moeten melden bij bevoegd gezag. Signalen hierover 

uit proefprojecten zullen in de Regiegroep besproken moeten worden. 

 

 

6. Branchestandaard voor de beoordeling van (gelijkwaardigheid van) 

opleidingen voor kwaliteitsborgers  

Het Kenniscentrum Wkb ontwikkelt een branchestandaard voor de beoordeling 

van opleidingen. De TloKB vindt het goed dat marktpartijen de standaard voor 

opleidingen, deskundigheid en ervaringen willen borgen.. Het is goed als een 

deskundige partij dit bekijkt.  

 

 

7. Inventarisatie gesprekspunten voor volgend overleg  

De datum van het volgende overleg wordt later vastgesteld in afwachting van het 

definitief toelatingskader en de instelling van de TloKB. 

 

Hierbij wordt in ieder geval besproken:  

- Toelichting op definitief toelatingskader  

- Toelichting op persoonskwalificaties  

- Update openstaande punten uit vorige overleggen (op basis van 

openstaande actiepunten) 

 

 


