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Op 15 december jl. heeft er tussen de instrumentaanbieders en de TloKB een 
overleg plaatsgevonden waarin de volgende onderwerpen zijn besproken: 
 

A. Normstelling onverwijld 
B. Proces toelating 2022 
C. Verduidelijking toelatingskader op basis van ingebrachte vragen 
D. Verkenning structureel overleg tussen instrumentaanbieders en TloKB 

 
Onderstaand zijn per onderwerp kort en bondig de gemaakte afspraken 
beschreven. 
 
A. Normstelling onverwijld 
Uit het toetsen van instrumenten voor kwaliteitsborging is gebleken dat de 
normstelling ‘onverwijld’ niet voldoende concreet is uitgewerkt. Om meer 
gemeenschappelijkheid in de toepassing van de normstelling te verkrijgen en te 
variëren in de urgentie in de verschillende contexten, is er de noodzaak van een 
operationalisering van de normstelling. Duidelijkheid in normstelling kan 
geschillen voorkomen. 
 
Onderstaand voorstel is besproken. De uitwerking van de operationalisering is in 
het toelatingskader toegevoegd. 
 
In het toelatingskader is ‘onverwijld’ geoperationaliseerd bij de volgende criteria: 

- Wkb-1.06: Faillissement of Surseance  onverwijld doch uiterlijk 2 
werkdagen na constatering 

- Wkb-1.07: Onafhankelijkheid  onverwijld doch uiterlijk 2 werkdagen na 
constatering 

- Wkb-5.01: Afwijkingen  onverwijld doch uiterlijk dezelfde dag van 
constatering 

- Wkb-5.02: Voortijdige Beëindiging  onverwijld doch uiterlijk 2 
werkdagen na constatering 
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B.  Proces toelating 2022 
Het overleg heeft duidelijk gemaakt dat er behoefte is onder de 
instrumentaanbieders om de besluiten simultaan bekend te maken. Daarnaast 
bleek er behoefte te zijn aan een gesprek waarbij de bevindingen van de toetsing 
worden toegelicht en de gelegenheid om tekortkomingen weg te nemen.  
 
Op basis van het overleg hebben we onderstaande herziene toelatingsprocedure 
herzien, zoals in onderstaand schema weergegeven. 
 

 
 
 

● Week 8/9 (21 februari t/m 4 maart 2022): Instrumentaanbieders dienen 
in deze periode hun instrument ter beoordeling in bij de TloKB. 
 

● 1 april 2022: Wanneer de TloKB formeel is ingesteld (naar verwachting 
op 1 april) dienen instrumentaanbieders een formele aanvraag in. 
 

● Week 16 (18 t/m 22 april): In deze week zal de TloKB een gesprek 
organiseren met individuele instrumentaanbieders om eventuele 
tekortkomingen te bespreken. Naar aanleiding van het gesprek krijgt de 
instrumentaanbieder nog eenmaal de gelegenheid een herziene versie van 
het instrument in te dienen. 
  

● Week 17-18 (25 april t/m 6 mei): Indien de instrumentaanbieder bij de 
gezamenlijke bekendmaking in week 20 een besluit wenst te ontvangen 
dient hij de herziene versie van het instrument binnen maximaal twee 
weken in te dienen bij de TloKB. Indien de instrumentaanbieder langer de 
tijd nodig heeft volgt er geen simultaan besluit en zal bekendmaking 
volgen op basis van het principe ‘first in, first out. Bij tekortkomingen in 
de herziene versie van het instrument volgt een negatief besluit. 
 

● Week 20 (16 mei t/m 21 mei): bekendmaking simultaan besluit. 
Instrumenten zonder tekortkomingen worden toegelaten tot het stelsel 
van kwaliteitsborging voor het bouwen, dat eveneens door de TloKB 
openbaar bekend wordt gemaakt in het Register kwaliteitsborging op de 
website van de TloKB. Een negatief besluit wordt individueel bekend 
gemaakt.  
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Instrumentaanbieders die naar aanleiding van het gesprek in week 16 de 
tekortkomingen in de aanvraag hebben weten weg te nemen in een herziene 
versie van het instrument zullen ook in week 20 een positief besluit ontvangen. 
Instrumenten met tekortkomingen in de herziene versie leiden tot een negatief 
besluit, wat betekent dat er vervolgens een nieuwe aanvraag gedaan moet 
worden voor toetsing en toelating van het instrument. Wanneer een 
instrumentaanbieder besluit niet in week 8/9 een aanvraag in te dienen kan deze 
gebruik maken van de reguliere toelatingsprocedure op het moment dat de TloKB 
formeel is ingesteld, naar verwachting op 1 april 2022. Wanneer een 
instrumentaanbieder gebruik maakt van de reguliere procedure organiseert de 
TloKB eveneens een gesprek met de instrumentaanbieder waarbij eventuele 
tekortkomingen worden besproken. Hierna zal de instrumentaanbieder eenmaal 
de gelegenheid krijgen om een herziene versie van het instrument in te dienen.  
 
 
Toelatingstarief 
Voor de behandeling van een aanvraag om toelating van een instrument hanteert 
de TloKB een tarief van €31.500,-, zoals deze is gepubliceerd op de website van 
de TloKB (https://www.tlokb.nl/kwaliteitsborging/tarieven). Op de website staan 
ook de tarieven voor het (jaarlijks) bijhouden van het register en het toezicht. 
 
 
C. Verduidelijking toelatingskader 
Tijdens het overleg zijn de wijzigingen in het Toelatingskader Wkb-instrumenten 
besproken. De voornaamste inhoudelijke wijzigingen komen voort uit de 
wijzigingen in de Ministeriële regeling (Regeling kwaliteitsborging voor het 
bouwen, consultatieversie 25 november 2021). Deze hebben betrekking op de 
opleidings- en ervaringseisen, de bouwmelding en de bewaartermijn van dossiers. 
Overige wijzigingen zijn tekstueel en verduidelijkend van aard. De wijzigingen zijn 
terug te vinden in het wijzigingenoverzicht in het toelatingskader. De definitieve 
versie van het toelatingskader zal uiterlijk op 15 januari worden gepubliceerd op 
de website van de TloKB en online worden gezet via de website 
www.officielebekendmakingen.nl.  
  
 
D. Verkenning overleg instrumentaanbieders en TloKB 
Het overleg maakte duidelijk dat er behoefte is aan een vorm van regulier overleg 
tussen de TloKB en de instrumentaanbieders. Om in deze behoefte te voorzien zal 
de TloKB eens per kwartaal een overleg organiseren met de 
instrumentaanbieders. 
 
Het eerste van deze overleggen zal plaatsvinden op woensdag 23 februari 2022 
van 15:00 tot 17:00 uur. De initiële opbrengsten van het overleg zullen uitwijzen 
of en met welke frequentie er in de toekomst behoefte is aan regulier overleg.   
 

https://www.tlokb.nl/kwaliteitsborging/tarieven

