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Voorwoord 
 

Op verzoek van het toenmalige kabinet heeft de commissie Fundamentele Verkenning Bouw onder 

voorzitterschap van mevrouw Dekker onderzoek gedaan naar de rol van wet- en regelgeving in het 

gehele bouwproces. De rapportage van deze Commissie Dekker is in mei 2008 verschenen.  

In haar analyse heeft de Commissie een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de private en 

publieke dimensie. Het bouwen is immers eerst en vooral een marktproces. Dit proces verloopt 

binnen de juridische kaders die zijn gesteld door de overheid. Het zijn dan ook de snijvlakken van 

publiek en privaat waar de Commissie op heeft ingezoomd. Wat gaat er mis, en waarom? En wat 

voor oplossingen zijn denkbaar en haalbaar?  

De begrippen “vertrouwen” en “verantwoordelijkheid” staan centraal in de analyse van de 

Commissie. Vertrouwen en verantwoordelijkheid gelden over en weer tussen overheid en 

bouwpartners. Van hieruit heeft de Commissie haar aanbevelingen gedaan vanuit het principe 

“Publiek wat moet, privaat wat kan”. Tegenover vertrouwen staat een dure plicht. Het is namelijk 

aan de bouwpraktijk om de verantwoordelijkheid te nemen en het in haar gestelde vertrouwen 

waar te maken. Van de bouwpraktijk mag worden verwacht dat men dat wil en kan. De stoel van 

de ondernemer past de overheid slecht – zij moet vooral kaderstellend zijn. En dat met regels die 

consistent en eenduidig zijn – dat is een kwestie van vertrouwen en verantwoordelijkheid.  

In haar analyse is de Commissie Dekker ook ingegaan op de procedure ter verkrijging van een 

bouwvergunning. De Commissie meent dat deze procedure te veel op twee gedachten hinkt. Er is 

sprake van een preventieve gemeentelijke beoordeling en er is sprake van een integrale 

verantwoordelijkheid bij de bouwende marktpartijen voor het voldoen aan de voorschriften. In de 

ogen van de Commissie is hier sprake van een ongewenste vermenging en daarmee vertroebeling 

van de verantwoordelijkheidstoedeling, mede waardoor lang niet altijd gebouwen worden 

gerealiseerd die aan de voorschriften voldoen. Uit het denkkader van de Commissie volgt dan ook 

logisch de aanbeveling dat de bouwpartners zelf hun kwaliteitsborging op orde stellen en daar 

helder over communiceren.  

In het kader van de beleidsopgave om deze aanbeveling wettelijk te implementeren is een drietal 

onderzoeken gedaan naar de voorwaarden waaronder private kwaliteitsborging kan werken. Het 

betreft hier:  

 

1. Een onderzoek naar de eisen die moeten worden gesteld aan de instrumenten, die worden 

ingezet om op private wijze de kwaliteit van het bouwproces en daarmee het gebouw te borgen. 

Meer concreet: wanneer is een instrument betrouwbaar genoeg, opdat het publieke toezicht met 

een gerust hart achterwege kan blijven?  

 

2. Bij welke projecten wordt nu al gebruik gemaakt van private kwaliteitsborging, wat zijn de 

succesfactoren hierbij en wat werkt wel en wat werkt niet. Met andere woorden: wat zijn de 

motieven voor een opdrachtgever om daadwerkelijk zelf zorg te dragen voor de kwaliteitsborging?  

 

3. Is een garantie of aansprakelijkheidstelling een mogelijke vervanging van gemeentelijk toezicht? 

Wat zijn de kritische succesfactoren hierbij en wat werkt wel en wat werkt niet?  

 

Voor u ligt de rapportage van het als tweede genoemde onderzoek naar de motieven van 

opdrachtgevers om zorg te dragen voor private kwaliteitsborging, uitgevoerd door Spekkink C&R, 

adviesbureau voor Bouwprocesinnovatie te Woudrichem.  
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Dit en de overige onderzoeken vormen de basis voor een te ontwikkelen stelsel van bouwtoezicht 

waarin private kwaliteitsborging een primaire rol krijgt toebedeeld.  

 

Tjitske de Haas  

Projectleider Uitvoering Adviezen Commissie Dekker  

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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1 .  Inle iding  

1.1 Achtergrond: uitvoering adviezen Commissie Dekker 
 

Voor u ligt de rapportage van een onderzoek in opdracht van het Ministerie BZK naar de 

mogelijkheden om de werkbaarheid van private kwaliteitsborging in het kader van 

bouwplantoetsing en bouwtoezicht te vergroten. Meer specifiek is gekeken naar de motieven van 

marktpartijen – opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw – om te kiezen voor toepassing van 

enige vorm van private bouwplantoetsing en/of bouwtoezicht. Het onderzoek levert een bijdrage 

aan de voorbereiding van de uitvoering van de adviezen van de Commissie Fundamentele 

Verkenning Bouw. Deze ‘Commissie Dekker’ heeft haar adviezen verwoord in de publicatie 

“Privaat wat kan, publiek wat moet – Vertrouwen en Verantwoordelijkheid in het Bouwproces” 

[1].  

 

In het kader van de uitvoering van de adviezen van de Commissie Dekker wordt gekeken naar 

vereenvoudiging van het stelsel van de verlening van omgevingsvergunningen voor 

bouwactiviteiten en het (publiek) toezicht hierop. Gezocht wordt naar mogelijkheden om in 

overheidstoezicht gebruik te maken van, respectievelijk te vervangen door private 

kwaliteitsborgingsystemen. Al enige tijd wordt gewerkt aan een (privaat uitgevoerde) 

gecertificeerde bouwplantoets (op basis van de Beoordelingsrichtlijn 5019 [10]) en aan een 

gecertificeerde bouwtoezichtmethode als alternatieven voor de gemeentelijke toets bij aanvraag 

van een omgevingsvergunning en toezicht tijdens de bouw. Ook andere 

kwaliteitsborgingmechanismen of –systemen die in de markt zijn of worden ontwikkeld, kunnen 

mogelijk een rol spelen in een aangepast stelsel. Hierbij valt te denken aan Verzekerde Garanties, 

Technische Inspectie Services (TIS), erkenningsregelingen van brancheorganisaties, etc. Aan de 

toepassing van private kwaliteitsborgingsystemen (die dan wel aan nader te bepalen criteria 

dienen te voldoen) kan de overheid mogelijk het vertrouwen koppelen dat aan de eisen van het 

Bouwbesluit wordt voldaan. Het overheidstoezicht kan dan achterwege worden gelaten. 

 

1.2 Probleemstelling 
 

De wetgever heeft de formele, publiekrechtelijk verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de 

Woningwet neergelegd bij de opdrachtgever. De meeste opdrachtgevers zijn niet deskundig op het 

gebied van de bouwregelgeving. Je zou daarom mogen verwachten dat opdrachtgevers de 

verantwoordelijkheid door middel van goede contracten delegeren naar hun – wel deskundige - 

opdrachtnemers. De Commissie Dekker constateerde echter dat opdrachtgevers/eigenaren in de 

huidige bouwpraktijk weinig waarborgen vragen van bouwende partijen. De integrale 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit in de bouw is volgens de Commissie niet goed 

georganiseerd. Geen enkele partij neemt de eindverantwoordelijkheid. Dit is een ernstige 

belemmering voor vereenvoudiging van het stelsel van vergunningverlening door gebruikmaking 

van private kwaliteitsborgingsystemen. 

 

Er is behoefte aan een goed inzicht in de motieven die relevante marktpartijen kunnen prikkelen 

tot ‘spontane’ naleving van de publieke bouwregelgeving. Welk beleid moet de overheid voeren 

om motieven voor niet-naleving te ontmoedigen? Hoe kan de overheid een nieuw stelsel zodanig 

vormgeven en implementeren, dat marktpartijen de (integrale) kwaliteitsborging daadwerkelijk 

zelf ter hand nemen? In dit onderzoek is gezocht naar antwoorden op deze vragen. 
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De overheid gaat vooralsnog uit van de invoering van een ‘duaal stelsel’. Daarbij kunnen 

opdrachtgevers, c.q. marktpartijen voor het aantonen dat aan de regelgeving wordt voldaan, kiezen 

voor een vorm van private kwaliteitsborging of voor de ‘normale’ bouwplantoets en bouwtoezicht 

door het bevoegd gezag. Dit onderzoek kan mede inzicht leveren in welke partijen in potentie 

geïnteresseerd zijn in enige vorm van private kwaliteitsborging 1. 

 

1.3 Werkwijze 
 

Ook in de huidige bouwpraktijk worden in bepaalde projecten al – impliciet of expliciet – vormen 

van private kwaliteitsborging toegepast:  

 

 er zijn en worden projecten uitgevoerd met de gecertificeerde bouwplantoets op basis van de 

BRL 5019; 

 ProRail, Rijkswaterstaat (RWS) en anderen schakelen in projecten steeds vaker een TIS in voor 

de toetsing van en het toezicht op de constructieve veiligheid; 

 de methode Systems Engineering die RWS en ProRail toepassen, c.q. voorschrijven in 

infraprojecten, heeft sterke raakvlakken met private kwaliteitsborging.  

 

In dit onderzoek is in een aantal van zulke projecten gezocht naar de mogelijke motieven van 

opdrachtgevers om voor zo’n privaat kwaliteitsborgingsysteem te kiezen.  

 

De verwachting is dat met name ook marktpartijen die zijn betrokken bij projecten waarin wordt 

gewerkt met geïntegreerde contracten, geïnteresseerd zullen zijn in vormen van private 

kwaliteitsborging. In geïntegreerde contracten als Design & Build (DB) en Design, Build, Finance, 

Maintain & Operate (DBFMO) draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor het voldoen 

aan de regelgeving, c.q. het verkrijgen van een omgevingsvergunning, doorgaans over aan de 

opdrachtnemende partij. Deze opdrachtnemer krijgt daarmee een direct, eigen belang bij het 

voldoen aan de regelgeving. Toepassing van geïntegreerde contracten geeft daarnaast ook op 

andere wijze invulling aan het advies van de Commissie Dekker om meer verantwoordelijkheid 

neer te leggen bij marktpartijen (verantwoordelijkheid voor ontwerp, uitvoering en onderhoud in 

één hand). Er is daarom met name ook in projecten met geïntegreerde contracten gezocht naar 

mogelijke motieven van marktpartijen om te kiezen voor private kwaliteitsborging.  

 

In totaal vijf  projecten onderzocht, verdeeld in twee categorieën: 

 

A. projecten waarin is gewerkt met vormen van private kwaliteitsborging: 

1. “De Nieuwe Munt”, nieuwbouw van ca. 40.000 m2 aan zorgvoorzieningen in Tegelen 

(gecertificeerde bouwplantoets); 

2. infraprojecten waarin Technical Inspection Serviceses (TIS) zijn ingeschakeld (toetsing en 

controle van de constructieve veiligheid door onafhankelijke, als TIS erkende bureaus); 

3. “N9 Koedijk – De Stolpen”, wegomlegging in de N9 tussen Alkmaar en Den Helder, 

inclusief vier nieuwe kunstwerken (toepassing van Systems Engineering in een D&B-

contract); 

 

B. projecten waarin is/wordt gewerkt met geïntegreerde contractvormen:  

                                                           
1 In dit rapport wordt met ‘private kwaliteitsborging’ bedoeld: de processen en middelen die marktpartijen toepassen om 

te borgen dat bouwplannen voldoen aan de publiekrechtelijke regelgeving. 
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4. “DC16”, nieuwbouw Detentiecentrum Zestienhoven (DBFMO-contract, waarbij de 

opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het aanvragen van de omgevingsvergunning 

voor de bouwactiviteit); 

5. “Ketensamenwerking Havensteder-Hèt Facilitair Bureau-Dura Vermeer” 

(projectongebonden samenwerking en productontwikkeling, waarbij onder andere wordt 

gewerkt met Bouwwerk Informatie Modellen –BIM). 

 

Onderzoeksvragen waren onder andere: 

 

 Waarom is gekozen voor een andere aanpak? 

 Hoe definieert de opdrachtgever ‘kwaliteit’ in het project en in hoeverre komt dit overeen met 

de kwaliteit die de regelgever eist? 

 Hoe wordt die kwaliteit in het onderhavige project geborgd?  

 Welke motieven heeft de opdrachtgever om de opdrachtnemer aan te sturen op het aspect 

kwaliteit? Weet, wil en kan hij dit? 

 Welke motieven hebben opdrachtnemers om te werken conform de kwaliteitsrichtlijnen van de 

opdrachtgever? Zijn deze gelijk aan de wettelijke minimumkwaliteit? 

 Welke kosten in termen van tijd, geld en moeite verwachten de betrokken partijen bij de 

invoering van een stelsel gebaseerd op private kwaliteitsborging?  

 Welke baten staan daar volgens diezelfde bouwpartijen tegenover in termen van tijd, 

controlekosten, vermindering van faalkosten, beheerkosten, leges? 

 Hoe verschillen de bedoelde kosten en baten voor verschillende categorieën van 

opdrachtgevers: commerciële projectontwikkelaars, maatschappelijke projectontwikkelaars 

(overheidsopdrachtgevers, woningcorporaties), bedrijven en particuliere opdrachtgevers? 

 

Op 22 juni 2012 is bij het Ministerie BZK een werksessie georganiseerd, waarin ca. 20 deskundige 

genodigden discussieerden over de concept bevindingen en conclusies van het onderzoek. De 

resultaten van de werksessie zijn benut om te komen tot een verdere verdieping van de rapportage. 

 

1.4 Leeswijzer / indeling rapport 
 

Toepassing van private kwaliteitsborgingssystemen leidt tot verschuivingen in de invulling van 

taken en verantwoordelijkheden in het bouwproces. Als referentie is in hoofdstuk 2 eerst  een 

beschrijving gegeven van de bestaande praktijk met betrekking tot de aanvraag en verstrekking van 

omgevingsvergunningen (paragraaf 2.2). In de paragrafen 2.3 t/m 2.7 zijn de verschuivingen in 

taken en verantwoordelijkheden beschreven die in de onderzochte projecten zijn aangetroffen.  

 

In hoofdstuk 3 zijn de conclusies van het onderzoek beschreven.  

 

Bijlage 1 bevat beschrijvingen van de projecten en initiatieven die in het kader van het onderzoek 

onder de loep zijn genomen. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de geraadpleegde 

literatuur. 
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2 .  Kw al i t e i t sborg ingspr inc ipes  b i j  versch i l l ende   
(pr ivate )  s t e l se l s  

2.1 Toelichting 
 

In dit hoofdstuk zijn de taken, rollen en verantwoordelijkheden beschreven met betrekking tot het 

voldoen aan de bouwregelgeving bij toepassing van verschillende vormen van private 

kwaliteitsborging en verschillende contractvormen.  

 

In relatie tot de kwaliteitsborging is een aantal ‘hoofdtaken’ onderscheiden, die in feite in ieder 

project moeten worden uitgevoerd. De veronderstelling is dat de invulling van deze taken zal 

variëren per toegepast privaat kwaliteitsborgingsysteem en/of contractvorm. De onderscheiden 

borgingstaken zijn: 

 

1. definiëren van kwaliteit voor het project; 

2. kwaliteitsborging van het ontwerp; 

3. uitvoeren preventieve bouwplantoets (toetsing aan publiekrechtelijke regelgeving); 

4. kwaliteitsborging nader in te dienen bescheiden (zie NOOT 1 hierna); 

5. kwaliteitsborging (werkvoorbereiding en) uitvoering; 

6. handhaving publiekrechtelijke regelgeving (zie NOOT 2 hierna); 

7. kwaliteitscontrole bij oplevering; 

8. handhaving publiekrechtelijke regelgeving na oplevering. 

 

NOOT 1: in de “Ministeriële regeling omgevingsrecht” (Mor) is opgesomd welke informatie bij de 

aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten moet worden ingediend bij het 

bevoegd gezag. De Mor maakt onderscheid naar informatie die direct bij de aanvraag moet worden 

ingediend en informatie die naderhand, op verzoek van de aanvrager, mag worden ingediend. De 

reden hiervoor is dat ten tijde van de aanvraag meestal nog niet alle voor de vergunning benodigde 

informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat de bouwer nog niet bekend is. Het gaat met name 

om de gegevens betreffende de detailengineering van constructies en installaties. De 

detailengineering is immers afhankelijk van de technologie die de bouwer zal inzetten en de 

leveranciers waarvan hij essentiële bouwdelen en componenten zal betrekken. Naderhand 

indienen kan tot drie weken voor de uitvoering van de betreffende bouwdelen. Bij toepassing van 

een dekkend systeem van private kwaliteitsborging – zo is de gedachte – kan het ‘nader indienen 

van bescheiden’ komen te vervallen. 

 

NOOT 2: onder ‘handhaving publiekrechtelijke regelgeving’ verstaan we hier het erop toezien dat 

daadwerkelijk in overeenstemming met de publiekrechtelijke regelgeving, het vergunde ontwerp 

en eventuele voorwaarden in de omgevingsvergunning wordt gebouwd. Dit is onder de huidige 

omstandigheden een taak van het bevoegd gezag. Ook deze taak kan in principe vervallen bij 

toepassing van een dekkend systeem van private kwaliteitsborging. 

 

In paragraaf 2.2 zijn verantwoordelijkheden voor de onderscheiden kwaliteitsborgingstaken 

beschreven voor de huidige praktijk rond bouwplantoetsing en bouwtoezicht. Hiervoor is onder 

andere gebruik gemaakt van de publicatie “Kasteel of Kaartenhuis?” [2], de resultaten van 

interviews die zijn gehouden in het kader van dit onderzoek en de praktijkkennis en –ervaring van 

de onderzoeker en andere direct betrokkenen.  
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In de paragrafen 2.2 t/m 2.7 komen de verschillen in de invulling van de taken en 

verantwoordelijkheden aan bod, die op grond van de onderzochte cases mogen worden verwacht.  

 

De beschrijvingen volgen de hoofdfasen van het bouwproces: initiatief, ontwerp en uitvoering.  

 

 

 

 

2.2 Bestaande praktijk rond bouwplantoetsing en bouwtoezicht 

 

 

 

 

De opdrachtgever stelt een Programma van Eisen (PvE) op, waarin met name eisen en wensen 

worden opgenomen met betrekking tot het beoogde gebruik van het bouwwerk. Daarnaast kunnen 

voorwaarden worden opgenomen met betrekking tot investeringskosten, exploitatiekosten, 

energiegebruik, doorlooptijd, enzovoort. In de praktijk zijn PvE’s vaak nog gebrekkig [2]; het 

ontwerp- en bouwproces is voor menig opdrachtgever en toekomstige gebruiker een 

ontdekkingsreis, waarin ze gaandeweg een beter beeld krijgen van wat ze eigenlijk willen.  

In PvE’s wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan het Bouwbesluit. Het is gebruikelijk dat in 

één zinsnede wordt aangegeven dat moet worden voldaan aan de toepasselijke publiekrechtelijke 

regelgeving. Op zich is dat voldoende. Verder is het voldoen aan de regelgeving geen belangrijk 

punt van aandacht voor de gemiddelde opdrachtgever; hij gaat er impliciet vanuit dat de architect 

en de adviseurs die hij inschakelt, deskundig zijn en ervoor zorgen dat het ontwerp aan alle regels 

zal voldoen.  

 

 

 

 

In de ontwerpfase zijn de betrokken ontwerpbureaus verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging 

van het eigen werk. De nadruk ligt daarbij op de toetsing van het ontwerp aan de eisen van de 

opdrachtgever (c.q. het PvE). De borging dat het ontwerp voldoet aan het Bouwbesluit, blijft 

gemiddeld genomen onder de maat. Niet zelden rekenen ontwerpers en adviseurs erop dat het 

bevoegd gezag de toetsing aan de regelgeving voor zijn rekening zal nemen [2].  

 

De ontwerpende partijen in het project bereiden de aanvraag van de omgevingsvergunning voor 

het bouwen voor. De opdrachtgever is de formele aanvrager. Volgens de Ministeriële regeling 

omgevingsrecht (Mor) [4] is de aanvrager verantwoordelijk voor het aantonen dat het ontwerp 

voldoet aan de regelgeving. Opdrachtgevers zijn zich hier nauwelijks van bewust, rekenen wat dit 

betreft geheel op hun adviseurs.  

 

Het bevoegd gezag – het college van Burgemeester en Wethouders en namens deze de 

gemeentelijk dienst Bouw- en Woningtoezicht (BWT) – voert een preventieve bouwplantoets uit. 

Voor de toetsing zijn protocollen en hulpmiddelen beschikbaar, zoals de BRIStoets. Dit is een 

softwaretool aan de hand waarvan een bouwplan gestructureerd, efficiënt en risicogestuurd kan 

worden getoetst aan het Bouwbesluit. De BRIStoets kent gradaties in de intensiteit van toetsen. De 

meest risicovolle aspecten, zoals de constructieve veiligheid en de brandveiligheid, worden het 

meest intensief getoetst.  

Ontwerp Initiatief Uitvoering 

Initiatief 

Ontwerp 
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Kleinere gemeenten hebben vaak onvoldoende capaciteit en deskundigheid in huis om 

bouwplannen adequaat en binnen de ‘fatale termijnen’ te toetsen [2]. Deze gemeenten kunnen 

delen van de toets in de toekomst uitbesteden aan zogenaamde Regionale Uitvoeringsdiensten 

(RUD’s). Nu besteden ze vaak delen van de toets uit aan private ingenieursbureaus.  

 

 
 

Schermafdruk van een pagina in BRIStoets (bron: www.BRIS.nl) 

 

Een belangrijk gegeven is dat het bevoegd gezag met het uitvoeren van de preventieve 

bouwplantoets geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid overneemt. De aanvrager 

(in de meeste gevallen is dat de opdrachtgever) is en blijft er publiekrechtelijk voor 

verantwoordelijk dat het ontwerp voldoet aan het Bouwbesluit. Dit is niet bij alle opdrachtgevers 

bekend! 

 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen onder voorwaarden. 

Die betreffen aspecten van het bouwwerk, waarvan naar het oordeel van het bevoegd gezag nog 

onvoldoende is aangetoond dat ze voldoen aan de regelgeving. Dat kan zijn omdat de ingediende 

informatie onvoldoende is, maar ook omdat bepaalde relevante gegevens logischerwijs nog niet 

beschikbaar kunnen zijn ten tijde van de aanvraag. De aanvrager moet dan na de 

vergunningverlening met “nader in te dienen gegevens en bescheiden” alsnog aantonen dat aan de 

eisen wordt voldaan. De Mor bevat een overzicht van de gegevens en bescheiden die na 

vergunningverlening mogen worden ingediend. Dat kan tot drie weken voor de uitvoering van de 

betreffende bouwdelen. 
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Nader in te dienen gegevens en bescheiden betreffen onder andere de detailengineering van 

constructieonderdelen (zoals prefab betonelementen en staalconstructies) en installaties. Die 

detailengineering wordt hoofdzakelijk gedaan door leveranciers en onderaannemers, die daarvoor 

vaak weer eigen adviesbureaus inschakelen. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de 

coördinatie van de detailengineering. Een probleem hierbij is, dat werkvoorbereiders van de 

hoofdaannemer vaak onvoldoende zijn onderlegd, om de vakinhoudelijke coördinatie van de 

detailengineering van bijvoorbeeld verschillende constructiedelen te verzorgen [12]. Voorheen 

behoorde die inhoudelijke coördinatie tot het takenpakket van de ‘hoofdconstructeur’, die ook het 

ontwerp van de draagconstructie als geheel maakte. De ontwerpend constructeur krijgt 

tegenwoordig meestal geen opdracht meer voor coördinatie- en controlewerkzaamheden in de 

werkvoorbereidings- en uitvoeringsfase. Algemeen geldt dat ontwerpende partijen steeds minder 

worden betrokken bij de werkvoorbereiding en uitvoering. Daarbij komt dat de kennisoverdracht 

tussen ontwerpende en uitvoerende partijen vaak gebrekkig is, wat leidt tot verlies van kennis en 

informatie over het project [2, 12]. Het gevolg van een en ander is dat de samenhang tussen 

ingediende gegevens en bescheiden nogal eens ontbreekt en onder andere de constructieve 

samenhang van deelconstructies – en daarmee de constructieve veiligheid – onvoldoende wordt 

geborgd [2]. 

 

De periode van drie weken waarin het bevoegd gezag nader ingediende gegevens en bescheiden 

kan toetsen, blijkt in de praktijk vaak te kort. Daardoor kan het voorkomen dat wordt gebouwd op 

basis van niet of onvoldoende afgestemde en gecontroleerde stukken [12].  

 

 
(Bron: Spekkink C&R) 

 

De kwaliteitsborging tijdens de uitvoering is primair een zaak van het uitvoerend bouwbedrijf, c.q. 

de hoofdaannemer. Deze kan hiertoe Projectkwaliteitsplannen (PKP’s) opstellen. Daarnaast kan de 

opdrachtgever (laten) toezien op de uitvoering conform de contractstukken en de regelgeving. Een 

toezichthouder namens de opdrachtgever heeft de bevoegdheid om werk af te keuren of zelfs de 

uitvoering stil te leggen wanneer hij afwijkingen constateert. Toezicht namens de opdrachtgever 

komt in de praktijk steeds minder voor, onder andere omdat bouwbedrijven claimen hun 

kwaliteitsborgingsystemen zodanig op orde te hebben, dat dit overbodig zou zijn. Daarnaast zijn 

veel opdrachtgevers er beducht voor dat ze door het houden van toezicht (privaatrechtelijke) 

Uitvoering 
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aansprakelijkheden naar zich toehalen, die primair bij de uitvoerende partij behoren te liggen. 

Niettemin is de vergunninghouder (dus veelal de opdrachtgever) er publiekrechtelijk voor 

verantwoordelijk dat het bouwwerk in overeenstemming met het Bouwbesluit en het vergunde 

ontwerp wordt uitgevoerd. In de praktijk wordt een gebouw overigens nooit volledig volgens het 

vergunde ontwerp uitgevoerd!  

 

Het bevoegd gezag heeft een handhavingstaak en dient in dat kader ook toezicht te houden op 

uitvoering van het bouwwerk conform de regelgeving. Dit handhavingstoezicht gebeurt 

steekproefsgewijs en risicogestuurd, bij voorkeur aan de hand van het Integraal Toezichtprotocol 

van de Vereniging BWT Nederland. Een voorbeeld van risicogestuurd toetsen is het keuren van de 

wapening van constructieonderdelen voordat er wordt gestort. Het bevoegd gezag neemt met het 

houden van handhavingstoezicht geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid over. De 

vergunninghouder is en blijft publiekrechtelijk verantwoordelijk. Gemeenten hebben vaak 

onvoldoende capaciteit en deskundigheid in huis voor het adequaat uitvoeren van bouwtoezicht. 

 

Bij gebouwen met bepaalde (publieke) gebruiksfuncties is een omgevingsvergunning voor het 

gebruik noodzakelijk. De gebouweigenaar moet hiervoor een aanvraag indienen. Het bevoegd 

gezag toetst de aanvraag aan de criteria die voor veilig gebruik in het Bouwbesluit zijn 

opgenomen. Deze criteria hebben vooral betrekking op de brandveiligheid.  

 

2.3  Gecertificeerd bouwtoezicht 

 

 

 

 

De opdrachtgever (of bij toepassing van een geïntegreerd contract: de opdrachtnemende partij) 

kiest bewust voor inschakeling van een onafhankelijke, gecertificeerde bouwplantoetser. Motieven 

voor deze keuze kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 

 beperking van verstoringen in het proces van ontwerp naar uitvoering door een snellere 

afhandeling van de omgevingsvergunning door het bevoegd gezag; 

 verlaging van faalkosten (doordat zaken t.b.v. de gecertificeerde bouwplantoets gedetailleerd 

moeten worden uitgezocht en uitgewerkt, word verwacht dat meerwerkclaims tijdens de 

uitvoering als gevolg van tekortkomingen in het ontwerp aanzienlijk zullen verminderen); 

 hogere kwaliteit van het eindproduct; 

 lagere legeskosten. 

 

De twee laatstgenoemde motieven zijn niet doorslaggevend. Hoge kwaliteit wordt sowieso 

verwacht van de projectpartners, in de zin dat moet worden voldaan aan het PvE. ‘Hogere 

kwaliteit’ is mooi meegenomen, maar moeilijk meetbaar. Verlaging van leges is weliswaar 

belangrijk, maar vooral ter compensatie van (een deel van) de kosten van een gecertificeerde 

bouwplantoetser.  

 

 

 

 

De ontwerpende partijen blijven verantwoordelijk voor hun eigen interne kwaliteitsborging; de 

gecertificeerde bouwplantoets vervangt deze niet! De bouwplantoetser toetst het ontwerp 

Ontwerp 

Initiatief 
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nauwkeurig aan de eisen van het Bouwbesluit. Om een gecertificeerde toets mogelijk te maken, 

moeten architect en adviseurs het ontwerp veel gedetailleerder uitwerken dan ze gewend zijn in 

het kader van een ‘reguliere’ aanvraag voor een omgevingsvergunning. Om een certificaat te 

kunnen krijgen, moet de onafhankelijke bouwplantoetser een ontwerp controleren op een 

uitwerkingsniveau dat overeenkomt met de indieningsvereisten uit de Mor (vrijwel 

werktekeningenniveau). Het bevoegd gezag moet dat formeel ook, maar kennelijk gebeurt dat in 

de praktijk vaak of zelfs meestal niet. Het bevoegd gezag lost dat doorgaans op door een 

‘omgevingsvergunning onder voorwaarden’ te verlenen. In de betreffende voorwaarden wordt 

aangegeven welke ontbrekende informatie de aanvrager naderhand alsnog ter toetsing moet 

indienen. De onafhankelijke, gecertificeerde bouwplantoetser kan dat niet.  

De bouwplantoetser is er puur voor de toetsing van de eisen aan de publiekrechtelijke regelgeving. 

Maar omdat wordt ingehuurd door de opdrachtgever, heeft de toetser het soms lastig om zich 

daartoe te beperken: “Voor je het weet, zit je aan de eisen van de opdrachtgever te toetsen!” 

 

   
 

Formeel vraagt de opdrachtgever de omgevingsvergunning aan. De ontwerpende partijen 

verzorgen de indieningsbescheiden, die worden aangevuld met de rapportage van de 

gecertificeerde bouwplantoetser. Het bevoegd gezag hoeft het ontwerp niet meer te toetsen aan het 

Bouwbesluit, maar kan zich voor het verlenen van de omgevingsvergunning in theorie baseren op 

de rapportage van de gecertificeerde bouwplantoetser. Hoewel het ontwerp op vrijwel het niveau 

van werktekeningen wordt uitgewerkt, is ten tijde van de indiening meestal nog steeds niet alle 

informatie beschikbaar die voor volledige toetsing aan het Bouwbesluit nodig is. Een belangrijk 

deel van de detailengineering van – bijvoorbeeld – de draagconstructies zal worden gedaan door 

de leveranciers van staal- en/of prefab betonconstructies. Als de aannemer en zijn leveranciers nog 

niet bekend zijn, zal bij de indiening de informatie over de detailengineering nog niet beschikbaar 

zijn (dit is dus mede afhankelijk van de aanbestedings- of contractvorm). Gevolg is, dat het 

bevoegd gezag nog steeds een ‘omgevingsvergunning onder voorwaarden’ zal verlenen, al zal het 

lijstje voorwaarden aanzienlijk korter zijn dan gebruikelijk. De gecertificeerde bouwplantoetser 
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bereidt het lijstje voor, het bevoegd gezag vult desgewenst aan. De praktijk leert dat met name de 

brandweer vaak nog wel wat aanvullende voorwaarden in petto heeft. De gecertificeerde 

bouwplantoetser toetst de nader in te dienen stukken vervolgens weer aan het Bouwbesluit 2.  

 

Of de beoogde effecten van de gecertificeerde bouwplantoets worden gehaald (snelle afhandeling 

van de vergunningprocedure e.d.) hangt mede af van het vertrouwen dat het bevoegd gezag heeft 

in de toetsingsprocedure en de toetsingsresultaten. Op dit moment is dat vertrouwen nog niet 

steeds aanwezig. 

 

 

 

 

In projecten waarin private, gecertificeerde bouwplantoetsing wordt toegepast, zou ook het 

bouwtoezicht door het bevoegd gezag tijdens de uitvoering moeten worden vervangen door 

private kwaliteitsborging (gecertificeerd bouwtoezicht). Een belangrijk argument hiervoor is, dat 

het bevoegd gezag, omdat deze geen preventieve bouwplantoets heeft uitgevoerd, te weinig kennis 

draagt van het project om (snel) een doelgericht toezichtplan op te stellen. 

 

Zie verder ook de beschrijvingen onder ‘Uitvoering’ in paragraaf 2.2. 

 

2.4  Inschakeling Technical Inspection Services  

 

Een Technical Inspection Service (TIS) is een onafhankelijke en deskundige organisatie, die op 

basis van risicomanagement technische toetsen uitvoert over de gerealiseerde kwaliteit van het 

ontwerp, de uitvoeringsvoorbereiding en de uitvoering van het bouwwerk. Een TIS voert ook 

kwaliteitstoetsen op producten uit [3]. Het werkterrein van de TIS beslaat het hele terrein van 

ontwerp t/m uitvoering en oplevering. Wanneer een erkende TIS wordt ingeschakeld in een 

project, zijn bepaalde verzekeringsmaatschappijen bereid een ‘Verborgen Gebreken Verzekering’ 

(VGV)te sluiten met de opdrachtgever. 

 

Om de kwaliteit van een TIS zelf te borgen, hebben 

verschillende organisaties (ProRail, RWS, Neprom, 

Bouwend Nederland, Verbond van Verzekeraars, 

branchevereniging TIS) onder de vlag van CROW een 

erkenningsregeling opgesteld. Eisen waaraan een TIS moet 

voldoen betreffen de onafhankelijkheid van de organisatie, 

de deskundigheid van medewerkers, de borging van 

kennis binnen de organisatie en de toegankelijkheid van 

kennis en ervaring. De erkenningsregeling is streng. Er vinden regelmatig assessments plaats. Een 

TIS-bureau dat in de praktijk niet aan de eisen voldoet, kan zijn erkenning gemakkelijk verliezen.  

 

Het werkterrein waarvoor de Nederlandse TIS’sen zijn erkend, beperkt zich vooralsnog tot de 

constructieve veiligheid. Mede op initiatief van de Rijksgebouwendienst worden de mogelijkheden 

                                                           
2 In de onderzochte case heeft het gemeentelijk BWT dit gedaan, maar dat bleek heel lastig en arbeidsintensief, omdat de 

betreffende ambtenaren logischerwijs het plan niet kenden en voor een goede beoordeling in feite alsnog diep in het plan 

moesten duiken. Ook de opdrachtgever constateerde dat er een ‘vreemde knip’ in de toetsingsprocedure kwam. 

Uitvoering 

 
 

(Bron: [8]) 
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onderzocht om de scope uit te breiden met een vijftal gebieden: brandveiligheid, bouwfysica, 

gebouwgebonden installaties, toegankelijkheid en ICT-huisvesting en –bekabelingstructuur. 

 

 

 

 

Het initiatief om een TIS in te schakelen ligt doorgaans bij de opdrachtgever. De opdrachtgever kan 

hiervoor kiezen, wanneer hij bijvoorbeeld een groot maatschappelijk of financieel belang heeft bij 

het technisch goed en duurzaam functioneren van het bouwwerk. Zo hebben ProRail en 

Rijkswaterstaat zeer groot belang bij betrouwbare bruggen, viaducten, tunnels, enzovoort. Het 

directe motief om een TIS in te schakelen is meestal het afdwingen van een VGV. 

 

Ook opdrachtnemende partijen kunnen een TIS inschakelen. Dit gebeurt in toenemende mate in 

projecten, waarin de opdrachtnemer na oplevering voor langere tijd verantwoordelijk en 

aansprakelijk is voor de beschikbaarheid en het technisch juist functioneren van het bouwwerk. 

 

 

 

 

De TIS toetst een constructief ontwerp aan het eisenpakket van de opdrachtgever, waarbij het 

niveau van het Bouwbesluit geldt als ondergrens. Deze kwaliteitscontrole vervangt uitdrukkelijk 

niet de interne kwaliteitsborging van de ontwerpbureaus, die houden uiteraard hun eigen 

verantwoordelijkheid. De TIS rapporteert lopende het proces gesignaleerde restrisico’s als 

voorbehouden op een goedkeuringsverklaring.  

 

Een goedkeuringsverklaring zonder uitsluitingen kan dienen als voldoende bewijs dat in technisch 

opzicht aan de eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan. Dit geldt uiteraard alleen voor de 

aspecten die binnen de scope, c.q. de opdracht van de TIS voor het betreffende project vallen. 

Vooralsnog is die scope beperkt tot de constructieve veiligheid. In de huidige praktijk aanvaardt 

het bevoegd gezag de TIS-verklaringen meestal nog niet als zodanig. Dit heeft waarschijnlijk te 

maken met de relatieve nieuwheid van en onbekendheid met het fenomeen TIS.  

 

 

 

 

De TIS beoordeelt en inspecteert ook de detailengineering van de draagconstructies (ofwel de 

‘nader in te dienen bescheiden’ voor de constructies). Dit is een extra check met het karakter van een 

second opinion, de TIS is geen projectpartner en kan en zal dan ook nooit de rol van een 

coördinerend constructeur overnemen. Een coördinerend constructeur blijft altijd noodzakelijk om 

de constructieve samenhang te organiseren en te borgen. 

 

Tijdens de uitvoering inspecteert de TIS (risicogestuurd) onder andere heipalen, wapening, 

voorspanconstructies en eventueel ook hulpconstructies. De TIS is hierbij geen vervanging van het 

toezicht namens de opdrachtgever en/of het publiekrechtelijke toezicht door het bevoegd gezag, 

hoewel een toezichthouder van de opdrachtgever of het bevoegd gezag wel gebruik kan maken 

van een TIS-rapportage. Ook hier geldt dat een goedkeuringsverklaring van de TIS zonder 

uitsluitingen kan dienen als voldoende bewijs dat aan de publiekrechtelijke eisen van constructieve 

veiligheid is voldaan. 

 

Initiatief 

Ontwerp 

Uitvoering 
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De uitvoerende partij blijft uiteraard verantwoordelijk voor zijn eigen kwaliteitsborging. De TIS 

heeft niet de bevoegdheid om de uitvoering stil te leggen bij geconstateerde tekortkomingen. De 

sanctiemogelijkheden van een TIS zijn indirect; een negatieve rapportage kan leiden tot het 

afwijzen van (deel-)producten door de opdrachtgever, het niet-verlenen van een 

omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, het niet-verlenen van een VGV door de 

verzekeringsmaatschappij, enzovoort. Informeel kan en zal een TIS betrokken partijen uiteraard 

wel aanspreken op geconstateerde tekortkomingen. 

 

2.5 Systems Engineering 

 

Systems Engineering (SE) is een methode, een werkwijze om complexe problemen het hoofd te 

bieden. De methode is tijdens de Tweede wereldoorlog voor het eerst toegepast in sector van de 

telecommunicatie. Na de oorlog is zij verder tot ontwikkeling en toepassing gekomen in onder 

andere de lucht- en ruimtevaartindustrie. Kenmerkend voor SE is een interdisciplinaire 

benadering, die bijdraagt aan het ontwikkelen en realiseren van succesvolle ‘systemen’. Een 

systeem kan bijvoorbeeld een vliegtuig zijn, maar ook een snelweg, een tunnel of een gebouw.  

Enkele jaren geleden is SE op initiatief van Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail geïntroduceerd in de 

GWW-sector. De werkwijze past in de ogen van deze organisaties namelijk goed bij de brede 

vernieuwing die in de GWW plaatsvindt. Opdrachtgevers concentreren zich meer en meer op het 

specificeren van een probleemstelling en op het inkopen van diensten en producten die daarop een 

passend antwoord kunnen bieden. Opdrachtnemers wordt de gelegenheid geboden om met 

creatieve oplossingen te komen en krijgen in dat verband steeds meer de integrale 

verantwoordelijkheid voor ontwerp en uitvoering. Dat vraagt om transparant, klantgericht en 

expliciet werken. De principes, methoden en technieken van SE dragen daaraan bij SE wordt in ons 

land vooral in combinatie met geïntegreerde contractvormen als Design & Build. Zie verder ook de 

literatuurverwijzingen [5], [6] en [7]. 

 

Eén van de essenties van SE is, dat vraag en aanbod in onderlinge samenhang, in een transparant 

en beheerst proces, worden ontwikkeld van globaal naar specifiek. Als het gaat om een complexe 

vraagstelling, dus om een complex systeem (zoals een gebouw), is het doorgaans niet mogelijk om 

het hele systeem in één keer tot in detail te overzien. Daarom wordt het systeem gaandeweg 

‘gedecomponeerd’ in subsystemen en systeemelementen (zie de onderstaande figuur). 

Decomposities zijn bedoeld om overzicht te creëren en complexiteit te beheersen. Het aantal 

decompositieniveaus hangt af van de complexiteit van het beschouwde systeem.  

 

 
 

Decompositie van een systeem in deelsystemen en systeemelementen (Bron: [5]) 
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Een tweede essentie van SE is, dat de ‘vraag’ op de verschillende decompositieniveaus zoveel 

mogelijk wordt geformuleerd in de vorm van functionele, ‘oplossingsvrije’ specificaties. Het 

ontwikkelen van de oplossingen wordt overgelaten aan de opdrachtnemende partij. Deze moet 

aantonen dat de aangedragen oplossingen voldoen aan de vraag. Dit wordt ‘valideren’ genoemd, 

een derde essentie van SE. In de projecten van RWS en ProRail vormt de publiekrechtelijke 

regelgeving nadrukkelijk de technische ‘ondergrens’ van de vraagspecificatie. Daarmee heeft SE – 

en met name het validatieproces – sterke trekken van private bouwplantoetsing. 

 

De systematiek van het formuleren van (functionele) eisen en oplossingen op verschillende 

niveaus, het valideren van oplossingen (“onderbouwen en verifiëren) en het afleiden van eisen op 

lagere niveaus enzovoort, is gevisualiseerd in de navolgende figuur. 

 

Onderbouwen & Verifieren 

Afleiden Eisen

Ontwerpen
Onderbouwen & Verifieren 

Afleiden Eisen

Ontwerpen

Subsysteem
Eisen

Specificatie

Systeem
Eisen

specificatie

Component
Eisen

Specificatie

Component
ontwerp

Systeem
ontwerp

Element
Eisen

Specificatie

Ontwerpen

Ontwerpen

Onderbouwen & Verifieren Onderbouwen & Verifieren 

Element
ontwerp

Afleiden Eisen
Onderbouwen & Verifieren Sybsysteem

ontwerp

 
Eisen specificeren, ontwerpen en valideren volgens SE (Bron: [6]) 

 

Hoewel SE in Nederland vooral wordt toegepast in combinatie met geïntegreerde contractvormen, 

is de methode ook heel goed toepasbaar in projecten waarin de verantwoordelijkheid voor 

ontwerp en uitvoering zijn gescheiden. SE is met andere woorden in essentie onafhankelijk van de 

bouworganisatievorm. 

 

 

 

 

De opdrachtgever stelt een vraagspecificatie op, zoveel mogelijk oplossingsvrij, dus in de vorm van 

functionele specificaties en prestatie-eisen. De publiekrechtelijke regelgeving, zoals het 

Bouwbesluit, wordt in de vraagspecificatie expliciet vermeld als ondergrens voor de te leveren 

kwaliteit. (NB: de vraagspecificatie is in de praktijk altijd een combinatie van (deel-)oplossingen – 

techniek die de opdrachtgever sowieso toegepast wil zien – en oplossingsvrije eisen). 

 

 

 

 

In de tenderfase maken verschillende marktpartijen – veelal consortia van ontwerpende en 

uitvoerende bedrijven – een voorontwerp. In een ‘concurrentiegerichte dialoog’ communiceert de 
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opdrachtgever in enkele ronden met de verschillende potentiële opdrachtnemers over de 

ontwerpen. De afstemming tussen eisenpakket en technische oplossingen staat daarbij centraal. Na 

afloop van de concurrentiegerichte dialoog doet iedere gegadigde een aanbieding, bestaande uit 

tenminste een voorontwerp en een prijsopgave. De opdrachtgever selecteert op basis van objectieve 

criteria de meest passende aanbieding, waarbij ‘kwaliteit’ en ‘prijs’ doorgaans in een vooraf 

vastgestelde verhouding worden meegewogen. 

De opdrachtnemers in de GWW-sector schakelen voor het maken van de ontwerpen doorgaans 

gerenommeerde ingenieursbureaus in. In het kader van de borging van de ruimtelijke en 

vormgevingskwaliteit halen ze landschapsarchitecten en/of architecten aan boord.  

 

De opdrachtnemer moet het ontwerp op alle niveaus van uitwerking ‘valideren’. Hij moet in de 

loop van het proces tussentijdse resultaten ter acceptatie voorleggen aan de opdrachtgever volgens 

een contractueel overeengekomen ‘Acceptatieplan’. Validatie- en verificatierapporten vormen 

belangrijke onderdelen van te accepteren tussenresultaten. Ook Projectkwaliteitsplannen (PKP’s) 

die de opdrachtnemer dient op te stellen, maken deel uit van te accepteren tussenresultaten. 

Overheidsopdrachtgevers checken, voordat ze resultaten accepteren, onder andere of voldoende is 

aangetoond dat aan de publiekrechtelijke regelgeving wordt voldaan. Acceptatie betekent 

overigens niet dat de opdrachtgever daarmee verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het 

ontwerp overneemt.  

 

Vanzelfsprekend is de opdrachtnemende partij verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging in de 

ontwerpfase. De betrokkenheid van de opdrachtgever bij de kwaliteitsborging beperkt zich in 

principe tot ‘Systeemgerichte Contractbeheersing’ (SCB). Daarbij controleert de opdrachtgever 

slechts of de opdrachtnemer daadwerkelijk werkt volgens de geaccepteerde PKP’s. Daarnaast 

beoordeelt de opdrachtgever de verificatie- en validatierapporten die de opdrachtnemer ter 

acceptatie voorlegt.  

 

De opdrachtnemer vraagt namens de opdrachtgever de omgevingsvergunningen aan (ruimtelijke 

toets, welstandstoets, bouwplantoets). De opdrachtgever blijft daarmee publiekrechtelijk 

verantwoordelijk voor het voor het voldoen aan de regelgeving. Juist vanwege deze 

publiekrechtelijke verantwoordelijkheid ziet RWS streng op toe op de kwaliteit van de 

indieningsbescheiden. De opdrachtnemer moet deze documenten ter acceptatie aan RWS 

aanbieden, voordat de omgevingsvergunning mag worden aangevraagd. RWS controleert de 

stukken (of laat deze door een ingenieursbureau controleren), voordat ze accepteert.  

 

Omdat de opdrachtnemer veel moet voorfinancieren, heeft deze een groot financieel belang bij een 

snelle en soepele vergunningverlening. Iedere week vertraging betekent een week meer 

financieringslast en een week later inkomsten uit het project. Opdrachtnemers ervaren de RO-toets 

en de welstandstoets overigens als een groter risico voor de doorlooptijd (ook als gevolg van 

eventueel noodzakelijke ontwerpaanpassingen) dan de procedure voor de verlening van de 

omgevingsomgeving voor het bouwen. Belangrijkste risicofactor is in de perceptie van 

marktpartijen de onvoorspelbaarheid van de RO- en welstandstoetsen.  

 

Het bevoegd gezag voert de preventieve bouwplantoets uit. Sommige gemeenten beschouwen de 

acceptatie van de indieningsbescheiden door – bijvoorbeeld – RWS als voldoende bewijs dat aan 

het Bouwbesluit wordt voldaan. Andere gemeenten vinden het noodzakelijk om ook nog zelf te 

toetsen.  
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Indieningsbescheiden hebben in de GWW-sector vaak al het niveau van werktekeningen, c.q. de 

detailengineering. Het fenomeen van “nader in te dienen gegevens en bescheiden” speelt hier dan 

ook minder dan in de B&U-sector. 

 

De kwaliteitsborging in de uitvoeringsfase is uiteraard de verantwoordelijkheid van de 

opdrachtnemer. Ook hier beperkt de betrokkenheid van de opdrachtgever zicht in principe tot 

Systeemgerichte Contractbeheersing. De praktijk leert dat aanvullende productkeuringen 

vooralsnog noodzakelijk blijven. Alle partijen moeten nog wennen aan de nieuwe werkwijzen met 

bijbehorende verdeling van verantwoordelijkheden. 

 

Het bouwtoezicht door het bevoegd gezag bij toepassing van SE verschilt niet wezenlijk van de 

‘normale’ praktijk. Het toezicht gebeurt steekproefsgewijs, bijvoorbeeld aan de hand van het 

Integraal Toezichtprotocol van de Vereniging BWT Nederland. De nadruk ligt op het controleren 

van wapening voorafgaand aan een grote stort. 

 

2.6 Contractvorm DBFMO (Design, Build, Finance, Maintenance & 
Operate) 

 

DBFMO is een vorm van Publiek Private 

Samenwerking (PPS) die sinds enige jaren wordt 

toegepast door met name de Rijksoverheid voor de 

realisatie van grote projecten. Het ontwerp, de 

uitvoering, de financiering van het project, het 

onderhoud én de exploitatie voor een langere 

periode worden ondergebracht in één contract met 

een marktpartij. Dat is doorgaans een consortium, 

waarin – in het geval van gebouwen – bijvoorbeeld 

bouwbedrijven, een financiële instelling (bank) en 

een facilitaire dienstverlener deelnemen. Een van de 

kenmerken is, dat het project volledig wordt 

gefinancierd door het opdrachtnemende consortium. 

Het rendement moet worden gehaald uit de 

maandelijkse ‘beschikbaarheidsvergoeding’ die de 

opdrachtgever betaalt in de gebruiksfase. De 

vergoeding is prestatiegerelateerd: er wordt 

uitsluitend betaald voor daadwerkelijk leveringen en diensten. Die diensten kunnen naast de 

gebouwgebonden diensten, zoals onderhoud en schoonmaak, ook organisatiegebonden diensten, 

zoals reprografie en catering, omvatten.  

 

De belangrijkste opdrachtgeversorganisaties die werken met DBFO-contracten zijn 

Rijksgebouwendienst (Rgd), Rijkswaterstaat en de Dienst Vastgoed Defensie. Langzamerhand 

beginnen ook andere opdrachtgevers, zoals onderwijs- en gezondheidszorginstellingen, deze 

contractvorm te ontdekken. De Rgd past DBFMO volgens haar website toe omdat het meerwaarde 

oplevert. Het geïntegreerd aanbesteden van de verschillende facetten van huisvesting levert 

volgens de dienst synergievoordelen op. Financieel, maar ook kwalitatief in de vorm van betere 

Uitvoering 

 
 

De renovatie van het Ministerie van Financiën  

was het eerste Rgd-project dat is gerealiseerd 

met een DBFMO-contract  

(Bron: Meijer en Van Schooten Architecten) 
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gebouwen. Zo kan door toepassing van PPS hetzelfde gebouw goedkoper worden gerealiseerd of 

een beter gebouw voor dezelfde prijs. Als ander voordelen ziet de Rgd de optimalisatie van het 

‘life-cycle’ denken, het stimuleren van innovatie en het verdelen van risico’s. Zie verder ook 

www.rgd.nl/onderwerpen/publiek-private-samenwerking-pps.  

 

 

 

 

De opdrachtgever stelt een ‘Outputspecificatie’ (OS) op, waarin in de vorm van functionele 

specificaties en prestatie-eisen wordt aangegeven welke functies en kwaliteit in de gebruiksfase 

moeten worden geleverd. Een algemene eis uit de OS is, dat minimaal moet worden voldaan aan 

de publiekrechtelijke regelgeving. De eisen uit het Bouwbesluit worden in de OS niet herhaald; 

naast eisen die voortvloeien uit het beoogde gebruik, bevat de OS in beginsel alleen eisen die 

uitgaan boven het Bouwbesluit. Op basis van de OS start een tenderprocedure voor de selectie van 

een opdrachtnemende partij. 

 

 

 

 

In de tenderfase maken verschillende gegadigde consortia een ontwerp op basis van de OS. In een 

concurrentiegerichte dialoog communiceert de opdrachtgever met de consortia over onder andere 

de ontwerpen en de nadere afstemming van het eisenpakket en de ontwerpconcepten. Na de 

concurrentiegerichte dialoog kiest de opdrachtgever op basis van vooraf bekend gemaakte, 

objectieve criteria de aanbieding met de gunstigste prijs-kwaliteitverhouding. Met het winnende 

consortium sluit de opdrachtgever een contract op basis van onder andere de OS, een Voorlopig 

Ontwerp en prijsafspraken. Het contract omvat de verder uitwerking van het ontwerp, de 

uitvoering, de financiering van het project en het onderhoud en de exploitatie voor – bijvoorbeeld – 

25 jaar. 

 

 
 

Enkele projecten die op basis van DBFMO-contracten zijn gerealiseerd in Nederland. Met de klok mee: 

Ministerie van Financiën te Den Haag, Kromhoutkazerne te Utrecht, Detentiecentrum op vliegveld 

Zestienhoven, Rotteram en de huisvesting van de IB-Groep en de Belastingdienst te Groningen (Bron: Rgd) 

 

Initiatief 

Ontwerp 

http://www.rgd.nl/onderwerpen/publiek-private-samenwerking-pps
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Het in het eigen belang van het opdrachtnemende consortium (vanaf hier opdrachtnemer of ON 

genoemd) om kwaliteit te leveren, omdat deze ook verantwoordelijk is voor het onderhoud en de 

exploitatie. Bovendien zal de ON worden gekort op de beschikbaarheidsvergoeding, wanneer de 

overeengekomen, in de OS gedefinieerde kwaliteit gedurende een bepaalde periode niet kan 

worden geleverd. Dit is een krachtige incentive voor de ON om de kwaliteit in het hele proces van 

ontwerp, uitvoering en beheer goed te borgen. Toezicht door of namens de opdrachtgever wordt 

daardoor in theorie grotendeels overbodig en kan zich in principe beperken tot ‘systeemtoezicht’. 

Daarbij keurt de opdrachtgever niet de productkwaliteit, maar ziet hij erop toe dat het consortium 

zich houdt aan de eigen kwaliteitsborgingprocedures en beoordeelt hij keuringsrapporten e.d. die 

de ON ter acceptatie voorlegt. In de praktijk van Rgd blijkt het vooralsnog noodzakelijk dat de 

opdrachtgever daarnaast toch verscherpt toezicht organiseert op specifieke kwaliteitsaspecten. Het  

gaat om aspecten die voortkomen uit het primaire proces van de toekomstige gebruikers en niet tot 

het deskundigheidsgebied van de ON behoren. Voor het verscherpte toezicht dient de ON 

gespecialiseerde ingenieursbureaus in te schakelen (in enkele gevallen heeft de Rgd zelf dergelijke 

bureaus ingeschakeld, maar dit ligt meer op de weg van de ON). 

 

De architect en de adviseurs die het ontwerp maken en uitwerken, worden gecontracteerd door het 

opdrachtnemende consortium. Deze adviseurs krijgen in DBFMO-projecten steeds vaker ook weer 

opdracht voor het maken van werktekeningen en de coördinatie en afstemming van de 

detailengineering door deren (werkzaamheden waarvoor ze in reguliere projecten meestal geen 

opdracht meer krijgen). Oorzaak is dat consortia ontdekken dat investeren in een goed ontwerp en 

goede engineering een goede vorm van risicomanagement is. De ‘hoofdconstructeur’ lijkt zo weer 

op een heel natuurlijke wijze terug te komen in het bouwproces. 

 

 

De ON is volledig verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde 

omgevingsvergunningen, de opdrachtgever bemoeit zich hier in principe niet mee. De ON heeft 

een groot (financieel) belang bij een soepele en snelle vergunningverlening: oponthoud betekent 

extra financieringslasten en later inkomsten uit het project. Dit kan voor de ON aanleiding zijn om 

een gecertificeerde bouwplantoetser of – voor de constructieve veiligheid – een TIS in te schakelen. 

Overigens is ook hier de ervaring van opdrachtnemers, dat de Ruimtelijk Ordeningtoets en de 

Welstandstoets grotere risico’s opleveren voor de doorlooptijd dan een aanvraag van de 

Omgevingsvergunning voor het bouwen.  

 

Wanneer de ON niet kiest voor een gecertificeerde bouwplantoets, voert het bevoegd gezag de 

preventieve bouwplantoets uit voor het verlenen van de Omgevingsvergunning voor het bouwen. 

De vraag kan worden gesteld in hoeverre het bevoegd gezag erop mag vertrouwen dat het plan 

wel zal voldoen aan de regelgeving wanneer de ON een groot eigenbelang heeft bij het leveren van 

kwaliteit. Vooralsnog is dat vertrouwen er niet. Ook bij DBFMO-projecten oordeelt het bevoegd 

gezag het dikwijls noodzakelijk om een omgevingsvergunning onder voorwaarden te leveren. De 

ervaring van opdrachtnemers leert dat met name de brandweer relatief veel invloed heeft op het 

pakket van voorwaarden, die soms nog noodzaken tot ingrijpende ontwerpwijzigingen. 

 

 

 

 

De kwaliteitsborging in de uitvoering is uiteraard geheel de verantwoordelijkheid van de ON. De 

opdrachtgever kan zich afzijdig houden en zich beperken tot systeemtoezicht. Maar de Rgd acht 

Uitvoering 
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het ook hier noodzakelijk om op een aantal specifieke kwaliteitsaspecten verscherpt toezicht te 

(laten) organiseren (zie ook wat hierover is geschreven onder ‘Ontwerp’.  

 

Het bouwtoezicht door het bevoegd gezag verschilt in DBFMO-projecten niet wezenlijk van de 

‘normale’ praktijk.  

 

Ook de (kwaliteitscontrole bij de) oplevering is geheel een zaak van de ON, waarmee de 

opdrachtgever geen bemoeienis heeft. De opdrachtgever betaalt namelijk niet voor het bouwwerk 

op zich, maar voor het gebruik van het gebouw. De ON wordt in de gebruiksfase afgerekend op de 

beschikbaarheid van voorzieningen met een vooraf overeengekomen minimum kwaliteitsniveau. 

Zijn de voorzieningen gedurende een bepaalde tijd niet beschikbaar of zijn de van onvoldoende 

kwaliteit, dan volgt een korting op de beschikbaarheidsvergoeding over die periode. De kortingen 

worden berekend met een formule die in de contractstukken is opgenomen.  

 

2.7 Ketensamenwerking / ketenintegratie 
 

Ketenintegratie of –samenwerking kenmerkt zich door projectongebonden samenwerking tussen 

partijen in de bouwketen, die normaal alleen op projectbasis en dan nog min of meer ‘toevallig’, op 

basis van prijsconcurrentie, met elkaar te maken krijgen. Met het vormen van (min of meer) vaste 

samenwerkingsverbanden wordt beoogd om meer synergie te bereiken; betrokken partijen hebben 

een gemeenschappelijk belang om bouwprocessen en -producten te optimaliseren en daardoor een 

sterke concurrentiepositie te creëren. Een samenwerkingsverband kan bijvoorbeeld bestaan uit een 

opdrachtgevende partij, een constructeur, een uitvoerend bouwbedrijf en een installatiebedrijf, 

maar bijvoorbeeld ook uit een ontwikkelende aannemer en een aantal vaste onderaannemers en 

leveranciers. Beide ‘typen’ van vaste samenwerkingsverbanden komen in Nederland voor. Aan 

opdrachtgeverszijde experimenteren met name woningcorporaties met vormen van 

ketenintegratie. Op grond van de ervaringen is de verwachting gerechtvaardigd, dat deze vorm 

van samenwerking in de bouw de komende jaren aanzienlijk zal groeien. 

 

 

 

 

Ketenpartners ontwikkelen bij voorkeur in nauw overleg met toekomstige bewoners of gebruikers 

het Programma van Eisen, zo mogelijk in wisselwerking met het ontwerp. Woningbouwprojecten 

worden bijvoorbeeld ontwikkeld in samenspraak met de toekomstige bewoners/kopers, waarbij 

die bewoners – rekening houdend met een aantal spelregels en randvoorwaarden van het 

toegepaste concept – de plattegronden en soms ook de geveld van hun eigen woningen ontwerpen. 

Dat gaat aanzienlijk verder dan het bieden van een aantal vooraf bedachte keuzemogelijkheden of 

opties voor de bewoners.  

 

 

 

 

Ontwerpen worden veelal gemaakt op basis van projectongebonden concepten die de 

ketenpartners gezamenlijk ontwikkelen. De verantwoordelijkheid voor de overall borging van de 

ontwerpkwaliteit hangt af van de samenstelling van de ‘keten’ en de verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden daarbinnen. Een van de kernbeginselen van ketensamenwerking is het 

delen van verantwoordelijkheden en risico’s, volgens het principe dat onderscheiden  

Initiatief 

Ontwerp 
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verantwoordelijkheden en risico’s dáár moeten worden gelegd, waar ze het best kunnen worden 

gedragen.  

 

Ook de formele verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de verschillende 

omgevingsvergunningen hangt af van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden onder de 

ketenpartners. Ook is van belang welke partner de ‘projecteigenaar’ is en welke partner het digitale 

bouwwerkmodel beheert. Net als opdrachtnemers in D&B- en DBFMO-projecten hebben partners 

in een ketensamenwerking groot belang bij een snelle doorlooptijd. Behalve zaken als beperking 

van financieringslasten in de ontwikkelfase, speelt de klantgerichte benadering een rol. Mensen die 

vandáág een woning kopen, willen mórgen wonen. Mede daarom is lean werken vaak een 

(afgeleid) doel bij ketensamenwerking: deelprocessen die voorheen sequentieel werken uitgevoerd, 

worden nu ‘in elkaar geschoven’ en zoveel mogelijk parallel uitgevoerd. Daardoor wordt onder 

andere een verkorting van de doorlooptijd bewerkstelligd. Procedures voor het aanvragen van de 

benodigde omgevingsvergunningen zijn verstoringen in dat proces. Het proces wordt ineens 

afhankelijk van externe factoren, kan niet door de ketenpartners zelf worden beheerst en is moeilijk 

voorspelbaar. Kopers, c.q. toekomstige bewoners/gebruikers kan bij het sluiten van de koop 

onvoldoende zekerheid worden geboden over prijs en kwaliteit, omdat eventuele voorwaarden in 

de omgevingsvergunning wijzigingen in het ontwerp noodzakelijk kunnen maken. Ketenpartners 

zouden vergunningprocedures daarom graag ‘meenemen’ in het lean proces; de RO-toets, de 

welstandstoets en de bouwplantoets zouden geen onderbrekingen, maar onderdeel van het 

integrale ontwerp- en engineeringsproces moeten zijn. De gecertificeerde bouwplantoets is daarom 

in beginsel een zeer interessante optie in relatie tot ketenintegratie. Daarmee zijn echter nog niet de 

RO-toets en de welstandstoets ‘getackeld’, terwijl daar in de beleving van ketenpartners toch de 

grootse risico’s aan kleven voor de voortgang. 

 

Citaat: “Bij de RO-toets en de welstandstoets krijg je te maken met politiek. Dat maakt het 

proces en de uitkomst onvoorspelbaar. Bij de bouwplantoets heb je dat veel minder. Daar gaat 

het om de techniek en krijg je te maken met technici die er over moeten oordelen. Daar kom je 

altijd wel uit.” 

 

Ketenpartners pleiten voor de ontwikkeling van meer kaderscheppende bestemmingsplannen, die 

naderhand vraaggestuurd, met inbreng van toekomstige bewoners/gebruikers, kunnen worden 

ingevuld (NB: hier wordt door het Ministerie BZK aan gewerkt in het kader van een nieuwe 

invulling van het omgevingsrecht). Het proces zou vervolgens zodanig moeten worden ingericht, 

dat het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit binnen een dag en zonder 

voorwaarden kan verlenen. Een interessante vraag is in dit verband in hoeverre het bevoegd gezag 

bereid zou zijn zonder nadere toetsing een bouwplan te accepteren, waarin gebruik is gemaakt van 

‘bewezen technologie’ (bijvoorbeeld een projectongebonden bouwconcept, waarvan in eerdere 

projecten is gebleken dat het voldoet aan het Bouwbesluit).  

 

Bij toepassing van projectongebonden bouwconcepten kan de hoeveelheid “nader in te dienen 

gegevens en bescheiden” aanzienlijk worden beperkt, omdat de detailengineering voor een 

belangrijk deel al vastligt en direct bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen 

kan worden ingediend. 
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BIM, het werken aan en op basis van een gezamenlijk, digitaal bouwwerkmodel, is een zeer krachtige tool 

voor de ondersteuning van ketensamenwerking en gebruikersparticipatie in het ontwerpproces  

(Bron: HET Facilitair Bureau) 

 

 

 

 

Een belangrijk voordeel van projectongebonden ketensamenwerking is, dat ketenpartners in de 

uitvoeringsfase (bouwbedrijf, onderaannemers en leveranciers) hun technologie, leveringen en 

productieprocessen optimaal op elkaar kunnen afstemmen. Hierin zit de belangrijkste winst van 

ketensamenwerking: minder afstemmingsverliezen, minder faalkosten tijdens de uitvoering, 

omdat alles vooraf goed is uitgezocht en het proces logistiek goed in elkaar zit. De voordelen die 

hiermee worden behaald in termen van geld, tijd en kwaliteit compenseren ruimschoots de 

eventuele meerprijs die mogelijk het gevolg is van het wegvallen van het per project selecteren van 

onderaannemers en leveranciers op basis van laagste prijs. 

 

 
 

Het InnoBouw concept: projectongebonden productontwikkeling door een bouwbedrijf in nauwe 

samenwerking met een aantal vaste ketenpartners (onderaannemers en leveranciers)  

(Bron: BVR Groep, Roosendaal) 

 

Het bouwtoezicht door het bevoegd gezag verschilt bij ketensamenwerkingsprojecten niet 

wezenlijk van de ‘normale’ praktijk. Mochten de ketenpartners kiezen voor de gecertificeerde 

bouwplantoets, dan ligt het voor de hand om ook gecertificeerd bouwtoezicht (handhaving van de 

regelgeving) te organiseren. Gemeenten die ervaring hebben opgedaan met gecertificeerde 

bouwplantoetsing, pleiten daarvoor. Omdat ze niet zelf de bouwplantoets hebben gedaan, dragen 

ze minder kennis van het project. Ze kunnen geen specifieke punten aangeven waarop de 

toezichthouder tijdens de uitvoering moet letten.  

Uitvoering 
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3 .  Conclusies  

3.1 Ter inleiding 
 

Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de motieven die marktpartijen in de bouw – 

opdrachtgevers en opdrachtnemers – kunnen hebben om te kiezen voor enige vorm van private 

kwaliteitsborging in de bouwplantoetsing en het bouwtoezicht. Dit ter voorbereiding op een 

mogelijke toekomstige situatie waarin deze private weg de publieke bouwplantoetsing en het 

publieke bouwtoezicht kan vervangen. De gedachte is, dat wanneer in de nabije toekomst 

aantoonbaar een ‘erkende’ vorm van private kwaliteitsborging wordt toegepast bij de 

voorbereiding van een bouwproject, het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de 

bouwactiviteit niet nodig is. Er kan dan worden volstaan met een melding van het voornemen tot 

bouwen aan het bevoegd gezag.  

 

In dit onderzoek zijn vijf projecten onder de loep genomen, waarin is gewerkt met enige vorm van 

private kwaliteitsborging of waarin een vruchtbare voedingsbodem voor een private aanpak 

aanwezig is. De context van deze projecten is echter de huidige praktijk, inclusief het huidige 

stelsel van bouwplantoetsing en bouwtoezicht door het bevoegd gezag. Dat wil onder andere 

zeggen dat voor al deze projecten gewoon een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit is 

aangevraagd en dat het bevoegd gezag de bouwplannen ook zelf nog in meer of mindere mate 

heeft getoetst. De conclusies moeten mede in deze context worden bezien. 

 

De publieke bouwplantoets is in de meeste van de onderzochte projecten dus niet anders dan 

gewoonlijk georganiseerd. Alleen in het geval van de gecertificeerde bouwplantoets zijn vooraf 

afspraken gemaakt met de gemeente over een aangepaste publieke toets (kortere doorlooptijd en 

lagere leges). Soms blijkt het bevoegd gezag bereid een goedkeuringsverklaring van een TIS, een 

gespecialiseerd ingenieursbureau of een overheidsopdrachtgever als Rijkswaterstaat te accepteren 

als voldoende bewijs dat aan de regelgeving is voldaan. Dit verschilt sterk per gemeente. De mate 

waarin vooraf met de gemeente wordt overlegd en gemeentelijke instanties daarna worden 

‘meegenomen’ in het proces, blijkt een belangrijke invloedsfactor. 

 

De conclusies in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op vijf tamelijk bijzondere projecten die juist voor het 

onderzoek zijn geselecteerd, omdat ze afwijken van de standaard. Zij kunnen dus niet algemeen 

gelden voor alle bouwprojecten in ons land.  

 

De conclusies zijn in de volgende paragrafen in grote lijnen gerangschikt naar de 

onderzoeksvragen die in paragraaf 1.3 zijn beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 

aantal (samenvattende) slotconclusies. 

 

3.2 De gehanteerde definitie van ‘kwaliteit’ bij private 
kwaliteitsborging 

 

 In de onderzochte projecten is ‘kwaliteit’ in de eerste plaats gedefinieerd als het niveau dat de 

opdrachtgever eist in het Programma van Eisen, de Vraagspecificatie (D&B) of de 

Outputspecificatie (DBFMO). Het optimaal faciliteren van het beoogde gebruik van het 

bouwwerk staat daarbij centraal, maar ook wordt rekening gehouden met eisen, wensen en 

voorwaarden van andere stakeholders, zoals de opdrachtgever zelf, omwonenden, de gemeente, 

enzovoort. Het kwaliteitsniveau dat is gedefinieerd in het Bouwbesluit, wordt in de 
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onderzochte projecten impliciet of expliciet beschouwd als het minimum kwaliteitsniveau dat 

in de projecten moet worden gerealiseerd.  

 

 Bij de gecertificeerde bouwplantoets richt de kwaliteitscontrole zich expliciet op de toetsing 

van het ontwerp aan het Bouwbesluit. De druk en verleiding om het ontwerp dan meteen ook 

maar te toetsen aan het Programma van Eisen van de opdrachtgever kan aanzienlijk zijn, maar 

dat is niet de verantwoordelijkheid van de gecertificeerde bouwplantoetser.  

Een TIS-bureau richt zich bij de controle van de constructieve veiligheid juist wel op de 

kwaliteit die de opdrachtgever eist, maar hanteert daarbij de wettelijke eisen als het minimum 

te behalen niveau. Met andere woorden: wanneer de opdrachtgever een hoger kwaliteitsniveau 

eist dan het Bouwbesluit, toetst de TIS aan de eisen van de opdrachtgever, anders aan de eisen 

van het Bouwbesluit. De scope van de TIS beperkt zich daarbij vooralsnog tot de constructieve 

veiligheid.  

 

 We kunnen concluderen dat bouwplannen bij inschakeling van een gecertificeerde 

bouwplantoetser of een TIS altijd minimaal worden getoetst aan het Bouwbesluit. Beide 

vormen van private kwaliteitsborging in het bouwtoezicht ontslaan opdrachtnemende partijen 

niet van hun plicht om de eigen kwaliteitsborging goed uit te voeren. Het is en blijft de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtnemers om te checken of hun werk in alle opzichten aan 

de eisen voldoet. Dat wil zeggen: aan de eisen van de opdrachtgever én aan de 

publiekrechtelijke eisen. De gecertificeerde bouwplantoets en met name een TIS-rapportage 

hebben meer het karakter van een onafhankelijke second opinion.  

 

 Over de mate waarin oplossingen van marktpartijen voldoen aan het Bouwbesluit, kunnen de 

meningen van die marktpartijen en het bevoegd gezag in de praktijk verschillen. In de 

interpretatie van marktpartijen voldoen oplossingen vaak sneller aan het Bouwbesluit dan in 

de interpretatie van het bevoegd gezag. Er ontstaan discussies over technische oplossingen die 

in de ogen van het bevoegd gezag weliswaar aan de letter, maar niet aan de geest van het 

Bouwbesluit voldoen. In dat licht bezien is de onafhankelijke status van de gecertificeerde 

bouwplantoetser of de TIS van groot belang; het oordeel van deze deskundigen zou niet meer 

in twijfel getrokken moeten worden. Het is terecht dat in de erkenningsregelingen voor deze 

toetsingsbureaus veel aandacht wordt besteed aan (de controle van) deze onafhankelijkheid. 

 

3.3 Motieven van opdrachtgevers om opdrachtnemers te sturen op 
‘kwaliteit’ 

 

Voor de beantwoording van de vraag welke motieven opdrachtgevers hebben om opdrachtnemers 

te sturen op ‘kwaliteit’, is het in de eerste plaats goed om onderscheid te maken tussen de kwaliteit 

die de opdrachtgever eist (“PvE-kwaliteit”) en de minimum kwaliteit die de regelgever eist 

(“Bouwbesluitkwaliteit”).  

 

 Klantgerichtheid is het belangrijkste motief om opdrachtnemers te sturen op “PvE-kwaliteit”: 

het optimaal faciliteren van gebruikersprocessen. Wanneer de opdrachtgever zelf ook de 

beoogde gebruiker is, is het belang van het sturen op PvE-kwaliteit evident. 

 

 In de onderzochte projecten zijn vormen van private kwaliteitsborging toegepast die mogelijk 

een  alternatief kunnen zijn voor bouwplantoetsing en bouwtoezicht door het bevoegd gezag 

(“Bouwbesluit-kwaliteit”). In vrijwel alle gevallen heeft de opdrachtgever hiertoe het initiatief 
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genomen. Leidend mechanisme is, dat de opdrachtgever een direct belang bij de 

opdrachtnemende partijen neerlegt om ‘kwaliteit’ te leveren. In een aantal gevallen zet de 

opdrachtgever hiertoe zelf een privaat instrument in, zoals de gecertificeerde bouwplantoets, 

een TIS of Systems Engineering (SE). Dit leidt tot verscherpte kwaliteitscontrole en stimuleert 

opdrachtnemende partijen tot zorgvuldig werken, adequate interne kwaliteitsborging en 

eenduidige informatieoverdracht.  

In andere gevallen prikkelt de opdrachtgever marktpartijen tot het leveren van kwaliteit door 

meer verantwoordelijkheden en risico’s bij die partijen neer te leggen met het sluiten van 

geïntegreerde contracten. 

 

(Mogelijke) motieven van opdrachtgevers om te kiezen voor een instrument voor private 

kwaliteitsborging zijn onder andere: 

 

 soepele, snelle vergunningverlening 

Het ontwikkelen van bouwprojecten vraagt een forse voorinvestering. Om de 

financieringskosten te beperken, is het zaak om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden. 

Wanneer de doorlooptijd van vergunningaanvragen kan worden beperkt, kunnen daarmee 

grote bedragen aan financieringslasten worden bespaard (Referentie: de Nieuwe Munt Tegelen, 

DC16, N9, Ketenintegratie Havensteder); 

 

 faalkostenreductie door intensivering van de kwaliteitsborging in de ontwerpfase 

Voor een gecertificeerde bouwplantoets moeten ontwerpdocumenten veel gedetailleerder 

worden uitgewerkt dan voor een publieke toets gebruikelijk is. Ook wanneer een TIS wordt 

ingeschakeld, zullen marktpartijen extra hun best doen om kwalitatief goede stukken te 

leveren. Gevolg is dat het ontwerp verder wordt uitgewerkt, zaken vooraf beter worden 

uitgezocht en afgestemd. Opdrachtgevers rekenen erop dat hierdoor de kans op meerkosten 

tijdens de uitvoering substantieel zal afnemen (Referentie: de Nieuwe Munt Tegelen); 

 

 meer zekerheid voor de opdrachtgever dat hij voldoet aan zijn wettelijke 

verantwoordelijkheid  

In een gecertificeerde bouwplantoets wordt het ontwerp in principe getoetst aan alle eisen uit 

het Bouwbesluit. De opdrachtgever krijgt hiervan een volledige rapportage. Zo’n rapportage 

heeft naar mening van een aantal betrokkenen meer waarde dan een stempel van het bevoegd 

gezag, omdat de publieke toets zich om redenen van capaciteit noodzakelijkerwijs beperkt tot 

steekproeven op basis van een risicobenadering. In het bijzonder ten aanzien van constructieve 

veiligheid en brandveiligheid krijgt de opdrachtgever meer zekerheid dat kwaliteit wordt 

geleverd. Overigens weegt dit motief minder zwaar dan het voorkomen van stagnatie en het 

reduceren van faalkosten (Referentie: De Nieuwe Munt Tegelen); 

 

 financiële schade en/of aansprakelijkheid bij functioneel of technisch disfunctioneren van 

het bouwwerk  

Voor partijen die aansprakelijk zijn voor het functioneel of technisch goed functioneren van 

een bouwwerk, kan dit een motief zijn om een systeem van onafhankelijke, private 

kwaliteitsborging toe te passen. Voorbeelden: 

a. ProRail is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de spoorweginfrastructuur 

en schakelt een TIS in voor extra controle van de constructieve veiligheid. Voor de 

commissioning van de spoorweginstallaties contracteert de spoorbeheerder 

gespecialiseerde, daartoe gecertificeerde ingenieursbureaus. Met de inzet van een TIS 

wil ProRail bovendien een Verborgen Gebreken Verzekering (VGV) afdwingen. 
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b. Rijksgebouwendienst is jegens haar eigen klanten (ministeries, overheidsdiensten) en 

als gebouweigenaar verantwoordelijk voor de functionaliteit en de veiligheid van de 

rijkshuisvesting. De Rgd laat daarom – zelfs in DBFMO-projecten - verscherpt toezicht 

uitvoeren op een aantal aspecten die samenhangen met het primaire proces van de 

gebruikersorganisatie. De Rgd schakelt hiervoor onafhankelijke, gespecialiseerde 

ingenieursbureaus in (of verplicht de opdrachtnemende partij om dit te doen). 

(Referentie: inschakeling TIS, DC16); 

 

 verlaging van legeskosten  

Verlaging van leges is wel een wens, maar op zichzelf geen doorslaggevend motief voor de 

keuze van een privaat stelsel. Toepassing van private kwaliteitsborging is niet gratis; een 

aanvrager die hiervoor kiest, zal over het algemeen meer geld kwijt zijn dan wanneer hij 

‘alleen’ leges moet betalen. Te verwachten (financiële) voordelen zijn indirect: kortere 

doorlooptijd (lagere financieringslasten), meer voorspelbaarheid in het proces, minder 

faalkosten, verzekerbaarheid van risico’s en aansprakelijkheid, verlaging van 

verzekeringspremies, enzovoort. 

 

In projecten waarin de opdrachtgever kiest voor een geïntegreerd contract, kunnen de motieven 

van de opdrachtgever zijn:  

 

 ontzorgen 

Voor facilitaire bedrijven als de Rijksgebouwendienst is dit een belangrijk motief om 

vastgoedprojecten via – bijvoorbeeld – DBFMO-contracten uit te besteden aan marktpartijen. 

De core business van Rgd is niet ‘bouwen’, maar het faciliteren van rijksdiensten met adequate 

huisvesting. De verantwoordelijkheid voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van die 

huisvesting – inclusief het verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunningen – wordt 

neergelegd bij marktpartijen die dáárvan hun core business hebben gemaakt. De keuze om al 

dan niet over te gaan op een vorm van private kwaliteitsborging ligt eerder bij die 

marktpartijen, dan bij de Rgd. De verwachting is dat facilitaire organisaties van bijvoorbeeld 

onderwijsinstellingen en gezondheidszorginstellingen steeds vaker het voorbeeld van Rgd 

zullen volgen (Referentie: DC16); 

 

 invulling geven aan het beleid (van overheidsopdrachtgevers) om meer 

verantwoordelijkheid neer te leggen bij marktpartijen  

De keuze van RWS voor Design & Construct in combinatie met Systems Engineering (SE) is in 

feite een keuze voor een privaat stelsel. Volgens de SE werkwijze moet de opdrachtnemer 

systematisch en goed gedocumenteerd aantonen, dat de door hem aangedragen 

ontwerpoplossingen voldoen aan de vraagspecificatie van de opdrachtgever. De 

publiekrechtelijke regelgeving maakt integraal deel uit van de vraagspecificatie, vormt de 

ondergrens voor de te leveren kwaliteit. De opdrachtnemer moet zijn ontwerp dus ook 

valideren ten opzichte van het Bouwbesluit (Referentie: N9 Koedijk – De Stolpen, DC16). 
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3.4 Motieven van opdrachtnemers om te werken volgens 
kwaliteitsrichtlijnen van opdrachtgevers 

 

Belangrijke motieven van opdrachtgevers om te kiezen voor private kwaliteitsborging, gelden ook 

voor opdrachtnemende partijen, met name wanneer er sprake is van geïntegreerde contracten. 

Opdrachtnemers krijgen dan een direct belang bij het leveren van kwaliteit, bijvoorbeeld omdat ze 

zelf ook de onderhouds- en energielasten dragen en/of omdat ze aansprakelijk zijn voor kosten als 

gevolg van functioneel en technisch falen van het eindproduct. Mede om deze risico’s te kunnen 

beheersen, kiezen opdrachtnemers soms zelf voor de inzet van een instrument voor private 

kwaliteitsborging (zoals inschakeling van een TIS).  

 

Meer specifiek kan nog het volgende worden opgemerkt bij de motieven van opdrachtnemers: 

 

 voorkomen van stagnatie in het proces van ontwerp naar uitvoering  

Bij D&B-projecten, maar vooral ook bij DBFMO-projecten, moeten de marktpartijen veel werk 

voorfinancieren. Bij DBFMO ontvangt de opdrachtnemende partij bijvoorbeeld pas inkomsten 

uit het project na de ingebruikname ervan. Iedere week stagnatie betekent een week langer 

voorfinancieren en een week later inkomsten uit het project. Het gaat hierbij om heel grote 

bedragen. Opdrachtnemende consortia streven er daarom naar het ontwerp- en bouwproces zo 

efficiënt en lean mogelijk te organiseren en te beheersen. De procedures voor het aanvragen van 

omgevingsvergunningen verstoren dat proces, vormen een belangrijk risico voor de 

doorlooptijd. Stagnatie ontstaat volgens ondervraagde marktpartijen vooral wanneer het 

bevoegd gezag een omgevingsvergunning ‘onder voorwaarden’ verleent. Die voorwaarden 

houden verband met tekortkomingen die het bevoegd gezag constateert in het ontwerp en/of 

ingediende gegevens en bescheiden. De aanvrager moet na de vergunningverlening alsnog de 

verbeterde en/of ontbrekende bescheiden indienen. Niet zelden houden de voorwaarden in dat 

het ontwerp nog op essentiële punten moet worden aangepast. Soms gaat het daarbij om 

verschillen in de interpretatie van de regelgeving door de marktpartijen enerzijds en het 

bevoegd gezag anderzijds. Dat leidt tot discussies, stagnatie, meerkosten en 

kwaliteitsproblemen waar wijzigingen door de tijdsdruk vaak niet consistent in alle 

uitvoeringsstukken worden doorgewerkt.  

Andere motieven om de doorlooptijd van projecten zo kort mogelijk te houden, zijn: snelle 

beschikbaarheid van de betreffende bouwwerken en klantgerichtheid: “Iemand die vandáág 

een woning koopt, wil mórgen wonen” (Referentie: de Nieuwe Munt Tegelen, DC16, 

Ketenintegratie Havensteder, N9 Koedijk – De Stolpen); 

 

 financiële schade en/of aansprakelijkheid bij functioneel of technisch disfunctioneren van 

het bouwwerk.  

Opdrachtnemers die contractueel aansprakelijk zijn voor het functioneel of technisch goed 

functioneren van een bouwwerk, kunnen daarin een belangrijk motief vinden om te kiezen 

voor enige vorm van onafhankelijke, private kwaliteitsborging. Een voorbeeld: het consortium 

dat het DBFMO-contract voor de Coentunnel heeft gesloten, heeft een TIS-bureau ingeschakeld 

om meer zekerheid te verkrijgen over continue beschikbaarheid van de tunnel (en alle 

bijbehorende systemen) in de gebruiksfase. De inkomsten van het consortium bestaan uit een 

maandelijkse ‘beschikbaarheidsvergoeding’. Wanneer bijvoorbeeld een rijbaan om technische 

redenen moet worden ‘afgekruist’, kan dat leiden tot een zeer aanzienlijke korting op de 

vergoeding (Referentie: inschakeling TIS); 
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 toekomstige bewoners of gebruikers zekerheid bieden over kosten en kwaliteit.  

Kopers of huurders van woningen en toekomstige gebruikers van gebouwen worden steeds 

vroeger bij het ontwerpproces betrokken. Met moderne hulpmiddelen als BIM kan een 

ontwerp al heel snel heel goed worden gevisualiseerd. ‘De klant’ ziet precies wat hij krijgt en 

heeft nog volop de mogelijkheid om zelf invloed uit te oefenen op het ontwerp. Als klanten 

geïnteresseerd zijn, moeten aanbieders snel kunnen schakelen, het project snel kunnen 

bouwen. De klant kan zijn aankoop gemakkelijker gefinancierd krijgen, naarmate het 

onderpand sneller beschikbaar komt. In de praktijk duurt het traject vaak te lang door veelal 

externe factoren. Eén van die factoren is het verkrijgen van een omgevingvergunning voor de 

bouwactiviteit. Onzekerheid over het al of niet verkrijgen van de vergunning en de al eerder 

genoemde voorwaarden die in de vergunning worden vermeld, maken het proces 

onvoorspelbaar. Dat wil zeggen dat de klant vooraf geen volledige zekerheid kan worden 

geboden over kosten en kwaliteit. Duurt de onzekerheid te lang, dan dreigt het risico dat de 

klant afhaakt (Referentie: Ketensamenwerking Havensteder, DC16); 

3.5 Kosten en opbrengsten 
 

 Het is moeilijk om anders dan in algemene termen te spreken over mogelijke kosten en 

opbrengsten van private kwaliteitsborging. Het is evident dat geld een grote rol speelt bij de 

keuze voor private kwaliteitsborging. Wanneer de doorlooptijd van een project met een aantal 

weken kan worden verkort omdat de publieke bouwplantoets kan vervallen, weegt de 

besparing op de financieringslasten (en in mindere mate de leges) al heel snel op tegen de 

kosten van private kwaliteitsborging. Daarbij kan ook meewegen, dat opdrachtgevers soms een 

forse bonus in het vooruitzicht stellen, wanneer een bouwwerk eerder dan overeengekomen in 

gebruik kan worden genomen. Ter illustratie: bij de aanleg van de gecombineerde verkeers- en 

spoortunnel in de N35 te Nijverdal, zet het opdrachtnemende consortium ca. 50 medewerkers 

in voor uitsluitend het opzetten van kwaliteitsplannen, het uitvoeren van kwaliteitscontroles, 

keuringen en validaties. Wanneer het project mede hierdoor een maand eerder kan worden 

opgeleverd, kan de inzet van die 50 mensen dubbel en dwars worden betaald uit de bonus die 

dan in het verschiet ligt ... 

 

 In andere gevallen wordt de keuze voor private kwaliteitsborging niet zozeer bepaald door 

mogelijkheden om de winstpotentie te verhogen, maar door overwegingen van 

risicobeheersing. Wanneer een belanghebbende partij aansprakelijk is voor falen van het 

bouwwerk in de gebruiksfase, kan het zinvol zijn om te investeren in extra kwaliteitszorg 

zonder dat daar directe inkomsten tegenover staan. Een kwestie van het maken van de juiste 

risicoanalyses. 

 

 In het project ‘De Nieuwe Munt’ in Tegelen zijn de faalkosten voor de opdrachtgevende 

woningcorporatie – uitgedrukt in kosten van meerwerk als gevolg van onvolkomenheden in 

het ontwerp – met 50 tot 75% afgenomen ten opzichte van het gemiddelde van alle 

nieuwbouwprojecten van de corporatie. 
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3.6 Algemene (slot-)conclusies 
 

 Het streven om aan de publiekrechtelijke regelgeving te voldoen, is voor marktpartijen niet de 

primaire reden om voor private kwaliteitsborging te kiezen. Het primaire motief heeft altijd te 

maken met een achterliggend eigenbelang. Belangrijke motieven zijn bijvoorbeeld: 

o bewerkstelligen van een snelle en soepele procesgang, zonder de ‘verstoring’ van een 

publieke bouwplantoets met een onvoorspelbare uitslag; 

o daardoor: beperking van investeringslasten in en eerdere inkomsten uit projecten die door 

de marktpartijen zelf worden gefinancierd (snelle time to market); 

o verhogen van de winstpotentie door het terugdringen van de faalkosten; 

o verlagen van het risico van aansprakelijkheidstelling bij technisch disfunctioneren van het 

bouwwerk in de gebruiksfase.  

Een conclusie is dat toepassing van private kwaliteitsborging niet interessant is voor een 

aanvrager, die daar geen substantieel (financieel) eigenbelang bij heeft.  

 

 Private kwaliteitsborging komt vooral in beeld bij opdrachtgevers of opdrachtnemers die een 

belang hebben bij het eindgebruik van het bouwwerk, onder meer omdat ze eventuele 

meerkosten voor private kwaliteitsborging in de gebruiksfase ruimschoots kunnen 

terugverdienen. Dit betekent dat private kwaliteitsborging in potentie juist ook interessant is 

voor opdrachtgevers van kleine tot heel kleine bouwplannen, omdat het hierbij heel vaak gaat 

om bouwwerken voor eigen gebruik.  

 

 Het voorbeeld van de gecertificeerde bouwplantoets van het project De Nieuwe Munt in 

Tegelen toont aan, dat de meerkosten van private kwaliteitsborging ook al in de uitvoering van 

het project kunnen worden terugverdiend. Omdat het ontwerp voor de gecertificeerde toets 

aanzienlijk verder moest worden uitgewerkt dan in de huidige praktijk gebruikelijk is, konden 

de meerwerkkosten als gevolg van onvolkomen in het ontwerp aanzienlijk worden 

teruggedrongen (zie ook de laatste conclusie van paragraaf 3.5). 

 

 De verwachting is gerechtvaardigd dat projecten waarin wordt gewerkt met moderne, 

geïntegreerde contractvormen een goede voedingsbodem zullen vormen voor de toepassing 

van private kwaliteitsborging. Daarvoor zijn de volgende redenen aan te wijzen: 

o de (eind-)verantwoordelijkheid voor kwaliteit is eenduidiger geregeld dan in 

traditioneel aanbestede projecten; 

o de opdrachtnemende partij heeft een direct eigen belang bij het snel en soepel 

verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunningen; 

o in projecten met geïntegreerde contracten wordt in zijn algemeenheid gestreefd naar 

optimalisatie van ontwerp- en uitvoeringsprocessen (lean werken en dergelijke). De 

reguliere bouwaanvraagprocedures vormen daarin een onderbreking, een moeilijk 

beheersbare externe factor met een onzekere uitkomst. Wanneer de bouwplantoets 

parallel aan het ontwerpproces kan plaatsvinden, kan dit proces op natuurlijke wijze in 

worden ingepast in de totale workflow. 

In 2008 haalde het MKB in de bouw 23 tot 26% van de omzet uit moderne 

bouworganisatievormen. Voor het grootbedrijf bouw was dat bijna 60%. Voor het kleinbedrijf 

en het midden- en grootbedrijf in de bouwinstallatietechniek lagen de percentages op 

respectievelijk 37 en 33%. Vergelijkbare recente gegevens zijn er niet, maar het is aannemelijk 

dat de percentages omzet uit moderne contracten sinds 2008 zijn gegroeid. Het is veilig om te 

stellen dat in ca. 40 à 50% van het totale aantal bouwaanvragen gunstige randvoorwaarden 
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aanwezig zijn voor ‘spontane’ toepassing van private kwaliteitsborging in het bouwtoezicht. 

 

 
Percentage omzet uit moderne bouworganisatievormen van opdrachtnemers in de bouw 

(Bron: “Bouw(en) aan de monitor”, Regieraad Bouw en PSIBouw [11]) 

 

 Een gecertificeerde bouwplantoetser of een TIS-bureau is geen toezichthouder die kan 

ingrijpen in het proces. Hij blijft onafhankelijk en is geen onderdeel van het bouwteam. De 

gecertificeerde bouwplantoetser of TIS kan wel informatie verzamelen en beoordelen, maar 

niet interveniëren (boetes opleggen, bouw stilleggen e.d.). Met andere woorden: in deze 

instrumenten voor private kwaliteitsborging zitten geen sanctiemogelijkheden voor de 

onafhankelijke toetser. De sancties zijn indirect: het onthouden van een goedkeurende 

verklaring van een TIS en daardoor het mislopen van de Verborgen Gebreken Verzekering, het 

niet-verstekken van een verklaring van de gecertificeerde bouwplantoetser dat aan het 

Bouwbesluit wordt voldaan.  

Een gecertificeerde bouwplantoetser rapporteert op grond van de BRL 5019 [10] niet alleen aan 

zijn opdrachtgever, maar ook aan het bevoegd gezag. Ook een TIS rapporteert aan meerdere 

partijen; afhankelijk van wat contractueel is afgesproken kunnen dat bijvoorbeeld de 

opdrachtgever, de gemeente en de verzekeringsmaatschappij zijn. Waar de onafhankelijke 

toetsers zelf geen sancties kunnen opleggen, kunnen de ontvangers van hun rapportages dat 

wel. 

 

 Omdat het streven om aan publiekrechtelijke regelgeving te voldoen, niet de primaire reden is 

voor marktpartijen om voor private kwaliteitsborging te kiezen, kan een stelsel van private 

kwaliteitsborging niet zonder een adequaat sanctieregime. Dat regime dient te worden 

gekoppeld aan de handhavingstaak die het bevoegd gezag moet behouden (handhaven wil 

zeggen: optreden op het moment dat het niet goed gaat). Wanneer achteraf – bijvoorbeeld bij 

de beoordeling van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het gebruik of 

anderszins – blijkt dat een bouwwerk niet voldoet aan het Bouwbesluit, moet het bevoegd 

gezag de houder van de vergunning voor de bouwactiviteit een forse sanctie kunnen opleggen 

(deze rapportage is niet de plek om suggesties te doen voor de aard en/of hoogte van die 

sancties). 

 

 Een aandachtspunt hierbij is, dat in de praktijk geen enkel bouwplan – laat staan een 

gerealiseerd bouwwerk – 100% voldoet of zelfs kan voldoen aan het Bouwbesluit. Nader 

onderzoek is nodig naar de wijze waarop dit gegeven op praktische wijze rekening kan 

worden gehouden in een sanctiebeleid.  

 

 De praktijk leert bovendien dat vrijwel geen enkel bouwwerk exact wordt uitgevoerd conform 

het vergunde bouwplan. Een verklaring dat het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit, is dus 

geen garantie dat ook het gerealiseerde bouwwerk aan het Bouwbesluit zal voldoen. Tenzij 
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volledig wordt vertrouwd op de preventieve werking van strenge sancties achteraf, blijft 

toezicht op de uitvoering conform het Bouwbesluit noodzakelijk (toezicht wil zeggen: ter 

plaatse kijken of het goed gaat). Het ligt voor de hand om ook dit toezicht onder te brengen in 

een stelsel van private kwaliteitsborging. 

 

 De inzet van een instrument voor private kwaliteitsborging door een marktpartij is op zich 

geen garantie dat aan het Bouwbesluit wordt voldaan. Immers: de marktpartij kiest primair 

voor een privaat instrument om zijn eigen risico’s te beperken. Als het niet-voldoen aan 

bepaalde publiekrechtelijke regels geen directe risico’s inhouden voor de marktpartij, kunnen 

deze regels gemakkelijk buiten beeld raken. Naast het simpele feit dat er een privaat instrument 

wordt toegepast, is daarom altijd een expliciete verklaring nodig van de onafhankelijke 

deskundige die de private kwaliteitsborging uitvoert (gecertificeerde bouwplantoetser, TIS), in 

hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan, hoe de toetsing is uitgevoerd en op basis van 

welke informatie de conclusies zijn getrokken. Wanneer de onafhankelijke toetser zijn werk 

niet goed of niet integer doet, dienen de beheerders van de kwaliteitsborgingsystemen 

(respectievelijk de Raad voor de Accreditatie en de CROW) hem de sanctie op te leggen van 

het ontnemen van het certificaat of de erkenning. Het hele systeem van private 

kwaliteitsborging staat of valt met een strenge handhaving van de erkenningsregelingen. 

 

 In drie van de vijf cases wordt opgemerkt, dat de ruimtelijke toets (toetsing van het ontwerp 

aan het bestemmingsplan) en de welstandstoets een aanzienlijk groter risico vormen voor de 

doorlooptijd van een project dan de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de 

bouwactiviteit. In het kader van de Omgevingswet wordt nagedacht over de mogelijkheden 

om ook dit soort aspecten aan te pakken (bijvoorbeeld bestemmingsplannen meer 

kaderscheppend en minder voorschrijvend maken, heroverweging van de rol van de 

welstandscommissie).  

 

 Om hickups in het proces te vermijden, is het voor marktpartijen belangrijk dat de toetsingen 

aan publiekrechtelijke kaders en regelgeving parallel aan of geïntegreerd met het 

ontwerpproces plaatsvinden. Of die toetsingen dan worden uitgevoerd door het bevoegd 

gezag of door een onafhankelijke, private partij, is voor marktpartijen onder de huidige 

omstandigheden in feite van secondair belang. 

 

 In projecten waarin een marktpartij zowel de investerings- als de onderhouds- en/of 

exploitatiekosten draagt, is er grote kans dat ‘spontaan’ wordt gekozen voor duurzame, 

energiezuinige oplossingen (waarmee dan ook ‘spontaan’ wordt voldaan aan de regelgeving 

voor die aspecten). Een goed voorbeeld hiervan is de keus voor een systeem van warmte- en 

koudeopslag in de bodem in vrijwel alle DBFMO-projecten van de Rijksgebouwendienst, 

zonder dat dit door de opdrachtgever werd geëist. De opdrachtnemende consortia dragen in 

die projecten gedurende ca. 25 jaar de energiekosten. (NB: dit zegt iets over incentives die 

marktpartijen kunnen bewegen tot het spontaan voldoen aan regelgeving, ongeacht of een 

privaat stelsel van bouwplantoetsing wordt toegepast of niet). 

 

 De overheid gaat vooralsnog uit van een “duaal stelsel”, waarbij aanvragers van 

omgevingsvergunningen kunnen kiezen tussen toepassing van private kwaliteitsborging of de 

gebruikelijke preventieve toets door het bevoegd gezag. Hoewel private kwaliteitsborging ook 

toepasbaar is in kleine projecten, is de verwachting gerechtvaardigd dat vooral professionele 

opdrachtgevers voor grotere projecten zullen kiezen voor gecertificeerde bouwplantoetsing. 

Tenzij er specifieke, aantrekkelijke instrumenten voor private kwaliteitsborging voor kleine 
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projecten beschikbaar komen, zal de grote bulk van – eenmalige – opdrachtgevers van kleine 

tot heel kleine bouwplannen waarschijnlijk kiezen voor het publieke pad. Gemeenten moeten 

in dat geval een organisatie in stand houden voor de toetsing van die plannen, terwijl de 

inkomsten uit de leges drastisch zullen dalen. In de huidige situatie komt het leeuwendeel van 

de inkomsten namelijk uit de leges van de grotere projecten (ca. 20% van de bouwaanvragen), 

waardoor de leges voor kleinere projecten relatief laag kunnen worden gehouden.  

 

 Mede in het licht van het voorgaande is het aan te bevelen om vormen van private 

kwaliteitsborging te ontwikkelen die passen bij verschillende categorieën van kleinere 

projecten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het “vier ogen principe” (een bouwplan wordt 

beoordeeld door een onafhankelijke collega van de maker van het plan) of de inschakeling van 

formeel erkende deskundigen voor het maken van een plan of het uitbrengen van een advies 

(zoals een constructeur die is ingeschreven in het Constructeursregister). Nader onderzoek is 

nodig naar een praktische indeling van bouwaanvragen naar grootte en risicoklassen, 

gekoppeld aan verschillende vormen van private kwaliteitsborging. 

 

 Commitment van alle betrokken partijen is een belangrijke succesfactor voor de inzet van 

private kwaliteitsborging. Gecertificeerde bouwplantoetsing is bijvoorbeeld voor iedereen 

nieuw, goede en tijdige voorlichting aan en afstemming met – onder andere – ontwerpende 

partijen, ambtenaren van het bevoegd gezag en de brandweer is een belangrijke succesfactor. 
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Bij lage  1 :  Casebeschr i jv ingen  

Case 1: De Nieuwe Munt, Tegelen 

Korte omschrijving 

In dit project is een pilot uitgevoerd met gecertificeerd bouwtoezicht. 

De Nieuwe Munt betreft de nieuwbouw van ca. 40.000m2 bruto vloeroppervlak aan 

zorgvoorzieningen, verdeeld over 14 bouwblokken waarin meerdere functies zijn ondergebracht 

(levensloopappartementen, appartementen voor zorggroep, 7000 m2 zorginfrastructuur t.b.v. de . 

Zorggroep Noord-Limburg, restaurant en kantoren voor de zorggroep, gymzaal voor scholen en 

drie commerciële ruimten).  

Oplevering sept. 2010 – april 2011 

Keten  

Opdrachtgever:  Antares, Tegelen (woningcorporatie) 

 in samenwerking met de Zorggroep Noord-Limburg 

Opdrachtnemer: Diverse architecten (3), adviseurs  

 en uitvoerende bouwbedrijven 

Gecertificeerde bouwplantoetser: Bureau Bouwplantoetsing 

Contractvorm 

Hoofdzakelijk aanbesteding op basis van bestek en tekeningen. Enkele bouwblokken zijn in 

bouwteam uitgewerkt. 

Fasen waarop de case zich richt 

Ontwerp (en Realisatie)  

Gehanteerde definitie van kwaliteit 

Kwaliteitsborging 

De gecertificeerde bouwplantoets beperkt zich tot de toetsing van het ontwerp aan de 

publiekrechtelijke regelgeving, c.q. de eisen van het Bouwbesluit. De gecertificeerde bouwplantoets 

ontslaat de ontwerpers niet van de plicht om hun eigen kwaliteit en – vooral ook – de kwaliteit die 

de opdrachtgever vraagt, te bewaken. 

Aan het begin van het ontwerpproces zijn kick off meetings gehouden, waarin aan de ontwerpers 

is uitgelegd wat de gecertificeerde bouwplantoets inhoudt, hoe het toetsingsproces in elkaar zit, 

wat zij konden verwachten.  

De bouwplantoetser heeft een quickscan in het proces van VO naar DO (visuele check).  

De gecertificeerde toets is uitgevoerd op werktekeningenniveau (niet vereist vanuit de BRL 5019, 

maar levert volgens het Bureau Bouwplantoetsing wel het meeste rendement op). 

Uitvoeringsstukken zijn getoetst op minimaal niveau 3 van de BRIStoets. Sommige delen, met 

name wat betreft de constructieve veiligheid en de brandveiligheid, zijn getoetst op niveau 4. Dit 

wil zeggen dat hele berekeningen opnieuw zijn gemaakt om te kunnen vergelijken met de 

berekeningen van de ontwerpende partijen. Bureau Bouwplantoetsing heeft een lijst opgesteld van 

‘nader in te dienen bescheiden’ opgesteld. Voor de gemeente was dit nieuw. Na de 

vergunningverlening is op de nader ingediende bescheid geen gecertificeerde bouwplantoets meer 

uitgevoerd. Dit zou naar mening van de OG (en de gemeente) in volgende projecten wel moeten 

gebeuren. Nu is deze toetsing gedaan door de gemeente. 
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De opdrachtgever heeft toezicht op de uitvoering laten houden door een full time opzichter. Deze 

had tot taak de uitvoering te toetsen aan het ontwerp en wettelijke regels. De opzichter heeft veel 

overleg gepleegd met de aannemers over allerlei details.  

Motieven om te kiezen voor de gecertificeerde bouwplantoets 

1. Voorkomen van te verwachten stagnatie in de procedures voor het aanvragen van 

omgevingsvergunningen, bevorderen van een snelle doorstroom. 

2. Faalkostenreductie (in dit geval uitgedrukt in termen van meerwerkkosten in de 

uitvoeringsfase als gevolg van tekortkomingen in het ontwerp). 

3. Beperking van de legeskosten. 

4. Werken aan innovatie, innovatieve processen is gewoon leuk. 

 

 

Ervaringen 

 Het proces van gecertificeerde bouwplantoetsing was in de beleving van de projectmanager 

van de OG heel complex en intensief (“... een lijdensweg wil ik het niet noemen”). 

 De gecertificeerde bouwplantoets was nieuw voor alle betrokken partijen. Er is van geleerd  

dat commitment van al die partijen nodig is om er een succes van te maken. Een gecertificeerde 

bouwplantoetser is vanwege de erkenning/certificering verplicht om “vele malen strenger” 

(citaat projectmanager) te toetsen dan het bevoegd gezag dat pleegt te doen. Dit heeft 

bijvoorbeeld als consequentie dat ontwerpbureaus veel gedetailleerder informatie moeten 

aanleveren dan ze voor de aanvraag van een omgevingsvergunning gewend zijn. Hierdoor is 

het ontwerpproces ca. drie maanden uitgelopen. Er is getoetst, vergunning aangevraagd en 

aanbesteed op basis van werktekeningen. De ontwerpbureaus hadden daar in hun offertes 

geen rekening mee gehouden. Dat heeft tot heftige discussies geleid met de opdrachtgever 

over wat er wel en niet in het honorarium zat. 

 Met betrekking tot het BB-aspect energiezuinigheid heeft Antares zelf gekozen voor een 

systeem van warmte- en koudeopslag in de bodem om de energieprijs voor de huurders in de 

hand te kunnen houden (WKO was opgenomen in het PvE). Aanvullend is voorzien in een 

topkoelingsinstallatie om temperatuurpieken in de zomer met maximaal ca. 5 graden terug te 

kunnen brengen.  
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 Voor De Nieuwe Munt is een korting afgesproken van 0,2% op de leges (normaal 1,6% van de 

bouwsom). De gemeente geeft aan dat 10% van de grootste projecten 90% van de inkomsten 

aan leges opleveren! Wanneer marktpartijen in grote projecten kiezen voor het private traject 

kiezen, stelt dat de gemeente voor grote financiële en organisatorische problemen (capaciteit en 

kwaliteit). 

 De gemeente juicht het toe dat de gecertificeerde bouwplantoetser op initiatief van de 

opdrachtgever ook betrokken is geweest in het voortraject (quickscan van VO naar DO). Dit 

heeft extra afstemming en coördinatie opgeleverd. Fouten zijn in vroegtijdig stadium uit het 

plan gehaald, bijvoorbeeld in de afstemming tussen architect en constructeur, architect en 

aannemers en aannemer en installateur. Gevolg is dat er in dit project niet de gebruikelijke 

‘tijdsklem’ en kwaliteitsproblemen zijn ontstaan doordat zaken pas tijdens de uitvoering naar 

boven komen. Niettemin heeft de gemeente tijdens de uitvoering enkele malen gedreigd met 

stilleggen van de bouw. Meestal was er dan sprake van communicatieproblemen/verschillende 

uitgangspunten/documenten. Hier wreekte zich in de beleving van de gemeente de geringe 

betrokkenheid in het toetsingsproces. De gemeente is dan ook voorstander van ook het toezicht 

onder het private regiem te brengen, als voor private bouwplantoetsing wordt gekozen. 

 Afgesproken was, dat de gemeente zou worden ‘meegenomen’, zou kunnen meekijken in de 

gecertificeerde bouwplantoetsing. Dat is door tijdsgebrek aan weerskanten onvoldoende 

gelukt, hoewel alle toetsingsdocumenten op een Sharepoint portal zijn geplaatst. Mede omdat 

het ging om een grote hoeveelheid verschillende documenten in ook nog eens verschillende 

versies, was het voor de gemeente heel moeilijk hierin de weg te vinden. 

 De gemeente heeft haar twijfels of de certificering wel voldoende sluitend is, omdat zij naar 

eigen zeggen op het gebied van zowel de constructieve veiligheid als de brandveiligheid nog 

het een en ander heeft moeten rechtzetten. De gemeente gaat er daarom vanuit dat zij in de 

huidige setting, ook bij een aanvraag met een gecertificeerde bouwplantoets, een rol blijft 

spelen in de zin dat zij erop zal moeten toezien of de gecertificeerde bouwplantoetser goed 

werkt (‘systeemtoezicht’). 

 Gemeente en brandweer vinden snelheid van afhandeling bij gemeente geen valide argument 

voor de keuze van een gecertificeerde bouwplantoets. De ‘fatale’ behandelingstermijn voor de 

bouwtechnische toets is wettelijk beperkt tot zes weken. (Te) lange doorlooptijd hangt samen 

met de ruimtelijke toets en dat verandert niet. In de praktijk gebeurt het bovendien maar 

zelden dat aanvragen worden geweigerd op technische zaken. Meestel kiest de gemeente er 

dan voor om voorwaarden op te nemen in de vergunning. 

 De brandweer heeft tijdens de uitvoering “een veelheid aan gebreken” geconstateerd. De 

brandweer wijdt dit aan een te korte bouwtijd, veroorzaakt door enerzijds de uitloop van het 

voortraject (in verband met het gecertificeerd toetsen) en anderzijds dat de datum van 

ingebruikname reeds lang vastlag in verband met geplande verhuizingen uit oude panden. 

Ook de opening door de wethouder was reeds lang tevoren vastgelegd. 

 De gemeente is van mening dat het besteden van meer tijd aan de voorbereiding niet perse 

hoeft te zijn gekoppeld aan de keuze voor een gecertificeerde toets. Ook zonder dat moet dit 

mogelijk zijn. Het instrument heeft voldoende kwaliteit, maar het positieve effect op de 

snelheid van het ontwerp- en bouwproces wordt betwijfeld. In DNM is de voorbereiding 

immers drie maanden uitgelopen, omdat er veel meer moest worden uitgewerkt! Ook is de 

werkwijze volgens de gemeente duur. Je krijgt er wel iets voor terug: kwaliteit, een hoger 

uitwerkingsniveau aanvraag. De private toets is feitelijk niet te vergelijken met de publieke 

toets die in de praktijk beperkt is via risicobenadering afgestemd op capaciteit. 

 Onafhankelijkheid van de toetser in het gecertificeerde systeem is cruciaal volgens de 

gemeente. Of die er altijd automatisch is in een markt van certificering, wordt betwijfeld. 
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 Een aannemer die al in de voorbereidingsfase in bouwteam bij het project werd betrokken, 

heeft het gecertificeerde toetsingsproces als vrij stroef ervaren. De toetser kwam steeds weer 

met opmerkingen dat zaken niet goed waren en dan moesten architect en/of aannemer weer 

aan de slag om oplossingen te vinden. De aannemer vond het lastig dat de toetser niet 

participeerde in het vinden van oplossingen. Hij droeg ook geen suggesties voor alternatieven 

aan. Voor de aannemer heeft dit veel extra werk opgeleverd. De aannemer heeft de rol van de 

gecertificeerde bouwplantoetser niettemin als prettig ervaren, omdat het hem het gevoel gaf 

dat aan de eisen zou worden voldaan. In de dagelijkse praktijk wordt die verantwoordelijkheid 

nog al eens doorgeschoven naar de aannemer. 

 De tekeningen bevatten volgens de aannemer veel te veel teksten over het Bouwbesluit 

(bijvoorbeeld over daglicht), waardoor het lezen van de tekeningen (maatvoering, detaillering, 

e.d.) in gevaar kwam.  

 Als gevolg van de gecertificeerde bouwplantoetsing moesten veel wijzigingen worden 

doorgevoerd op tekeningen van de architect en de aannemer, vaak meerdere malen. Dit 

leverde problemen op met het versiebeheer: niet iedereen werkte altijd van de juiste versies 

van tekeningen. 

 De aannemer bevestigt dat er in de dagelijkse praktijk van reguliere projecten vaak dingen niet 

goed gaan en dat niet aan de eisen wordt voldaan. De uiteindelijke verantwoordelijkheid 

daarvoor ligt bij de opdrachtgever (de vergunninghouder), maar die kan natuurlijk ook niet 

alles zien. De instelling moet zijn dat betrokken partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid 

nemen voor de kwaliteit, anders zal het eindresultaat op meerdere punten niet aan de eisen 

voldoen. 

 In dit verband signaleert de aannemer dat architecten tegenwoordig een beperkte invulling 

geven aan hun opdracht. Architecten hebben veelal niet de deskundigheid op alle 

specialistische terreinen als constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en 

installaties. De oplossing is vaak dat op tekeningen wordt verwezen naar de normen waaraan 

de bouwer/aannemer moet voldoen. De vertaling naar de uitvoering wordt dus doorgeschoven 

naar de aannemer, wiens inhoudelijke deskundigheid ook beperkt tot matig is. In de 

uitvoeringsfase is er bovendien geen tijd om zaken nog uitgebreid uit te zoeken of te 

heroverwegen. In die zin is het een groot voordeel dat het ontwerp – al dan niet onder invloed 

van de gecertificeerde bouwplantoets – in het voortraject veel gedetailleerder wordt uitgewerkt 

dan in de huidige praktijk gebruikelijk is geworden. 

 De opdrachtgever is ervan overtuigd dat toezicht op de uitvoering namens de opdrachtgever 

noodzakelijk is en blijft, zeker in een tijd als nu, waarin de prijzen zwaar onder druk staan. 

Aannemers zoeken de marges op van wat is afgesproken.  

 De faalkosten voor de opdrachtgever zijn in het project De Nieuwe Munt geminimaliseerd 

door zaken vooraf goed uit te zoeken. Antares drukt die faalkosten uit in een percentage 

meerwerk voor de uitvoering als gevolg van gebreken en tekortkomingen in het ontwerp. 

Gemiddeld bedragen die meerkosten voor Antares ca. 5%. In het project De Nieuwe Munt is 

dit percentage teruggebracht tot 0,75 tot 2,5% (het project omvat meerdere bouwwerken van 

verschillende aard). 

 De opdrachtgever zou voor een volgend project weer kiezen voor gecertificeerd bouwtoezicht, 

maar dan zou de gemeente ook echt geen bemoeienis meer moeten hebben met het plan, noch 

wat betreft de bowplantoets, noch wat betreft het bouwtoezicht. De gecertificeerde toets werkt 

in de beleving van de opdrachtgever weldegelijk kwaliteitsverhogend en biedt de 

opdrachtgever/eigenaar (veel) meer zekerheid dan gebruikelijke publieke toets dat aan de 

wettelijke eisen en verplichtingen wordt voldaan (het bevoegd gezag moet zich door gebrek 

aan tijd en capaciteit vaak beperken tot risicogestuurd toetsen op hoofdzaken).  
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Case 2: Inschakeling van Technical Inspection Services (TIS) 

Korte omschrijving 

Een TIS is een technisch deskundig bureau, dat onafhankelijk onderzoek uitvoert naar de 

technische kwaliteit van een bouwwerk. De nadruk ligt daarbij vooralsnog op de constructieve 

veiligheid, maar inmiddels richten de Nederlandse TIS bureaus zich ook op een vijftal andere 

scopes: brandveiligheid, bouwfysica, gebouwgebonden installaties, toegankelijkheid en ICT-

huisvesting en –bekabelingstructuur.  

Keten  

Opdrachtgever:  In Nederland is ProRail gestart met de inschakeling van een  

TIS. Rijkswaterstaat volgde en ook Rijksgebouwendienst onderzoekt 

de mogelijkheden. De laatste tijd worden TIS bureaus echter ook 

steeds vaker ingeschakeld door opdrachtnemende partijen  

(veelal consortia in geïntegreerde contracten) 

Opdrachtnemer: Diverse 

Contractvorm 

Diverse, maar met zwaartepunt op geïntegreerde contracten (D&B, DBM, DBFM, DBFMO). De TIS 

heeft een onafhankelijke positie en is geen partij in de contractuele relatie tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer. 

Fasen waarop de case zich richt 

Ontwerp en Realisatie 

Gehanteerde definitie van kwaliteit 

De focus van een TIS is fit for purpose: onderzoeken of het bouwwerk (of een deel daarvan) in 

technische zin geschikt is voor zijn doel. De kwaliteit die de opdrachtgever eist, is leidend; de 

publiekrechtelijke regelgeving vormt de ondergrens (“De opdrachtgever wil dat iets goed werkt en 

daar moeten wij voor zorgen”). 

Kwaliteitsborging 

Een TIS voert in bouwprojecten – onafhankelijk en risicogestuurd – technische beoordelingen en 

inspecties uit, in principe in alle fasen van het bouwproces, vanaf het opstellen van het PvE t/m de 

oplevering. De inspecties vinden plaats aan de hand van een lijst met nauwkeurig omschreven 

kwaliteitseisen voor verschillende detailpunten. Waar de kans op fouten kan leiden tot 

betekenisvolle risico’s voor de veiligheid, zijn de controles het scherpst. ‘Risicogestuurd’ wil echter 

niet zeggen dat per definitie alleen wordt gekeken naar toprisico’s. De opdrachtgever van de TIS 

bepaalt de scope, daarbinnen worden ook de kleine risico’s worden bekeken. 

 

Op basis van een goedkeuringsverklaring van een erkende TIS zijn verzekeringsmaatschappijen 

bereid om opdrachtgevers gedurende 10 jaar te verzekeren tegen verborgen gebreken. Discussies 

over aansprakelijkheid zijn daardoor voor de opdrachtgever niet langer relevant. Door het sluiten 

van een VGV is de opdrachtgever verzekerd tegen constructieve gebreken die te wijten zijn aan 

gebreken in ontwerp, vakmanschap en/of materialen, die ten tijde van de oplevering niet bekend 

waren. De verzekeringsmaatschappij stelt als voorwaarde voor het afgeven van een VGV dat een 

TIS-bureau onderzoek doet naar het te verzekeren risico. De verzekeraar wikkelt de schade af 
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wanneer de eerste tien jaar na oplevering schade optreedt De VGV is ontwikkeld voor 

geïntegreerde contacten, maar kan ook bij traditionele bouwvormen worden ingezet. 

 

Om de kwaliteit van een TIS zelf te borgen hebben verschillende organisaties (ProRail, RWS, 

Neprom, Bouwend Nederland, Verbond van Verzekeraars, branchevereniging TIS) onder de vlag 

van CROW een erkenningsregeling opgesteld. Een belangrijke voorwaarde voor erkenning is dat 

een TIS volledig onafhankelijk moet kunnen doen. Dat biedt vertrouwen naar alle betrokken 

partijen. De erkenningsregeling is streng. Er vinden regelmatig assessments plaats. Een TIS-bureau 

dat in de praktijk niet aan eisen van (onder andere) onafhankelijkheid, deskundigheid, integriteit 

en transparante werkwijze blijkt te voldoen, kan zijn erkenning gemakkelijk verliezen.  

 

ProRail voert ook zelf audits bij TIS bureaus om te toetsen of deze wel doen ze wat ze zeggen dat 

ze doen (systeemtoetsen). 

Motieven van marktpartijen om te kiezen voor TIS 

Opdrachtgevers die zelf niet of over onvoldoende technische deskundigen beschikken, kunnen het 

initiatief nemen een TIS in te schakelen. Zij kunnen ook besluiten een TIS in te zetten, wanneer zij 

extra zekerheid willen over de kwaliteit van bouwwerken.  

 

Voor ProRail is het motief voor de inschakeling van een TIS met name het afdwingen van de VGV. 

Volgens een betrokken TIS bureau is dit niet het enige en echte doel; het achterliggende doel is 

altijd het garanderen van optimale beschikbaarheid van spoorinfrastructuur. Hier heeft ProRail 

groot eigen belang bij: niet beschikbaar zijn van het spoor levert grote schade op in termen van 

imago en geld (boetes).  

 

  
                          (Bron: Dordrecht.net)                                              (Bron: BouwQ, Best)  

 

Soortgelijke motieven gelden voor opdrachtnemers, zoals consortia in DBFM contracten. Het 

consortium voor de Tweede Coentunnel schakelde een TIS in om technische risico’s die kunnen 

leiden tot beperkingen van de beschikbaarheid van de tunnel in de gebruiksfase, zoveel mogelijk 

uit te sluiten (‘afgekruiste’ rijstroken als gevolg van technische problemen leiden tot forse 

kortingen in de gebruiksvergoedingen). Met andere woorden: het consortium heeft er groot 

financieel belang bij dat de zaak technisch goed op orde is. Hetzelfde geldt voor de banken die het 

project financieren: zij willen optimale zekerheid dat aflossingen en rente op tijd binnenkomen; 

betrokkenheid van een TIS kan bijdragen aan het noodzakelijke vertrouwen.  
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De opdrachtgever voor de renovatie/uitbreiding van het Mauritshuis in Den Haag heeft een TIS 

ingeschakeld om meer zekerheid te krijgen dat de geplande openingsdatum niet in gevaar komt 

door technische problemen.  

 

Soms vormen hoge verzekeringspremies voor projecten (mede) het motief om een TIS in te 

schakelen: door de TIS neemt de kans op technisch falen sterk af, waardoor verzekeringspremies 

flink omlaag kunnen. 

 

Een bankinstelling die veel kantoorpanden huurt, laat een TIS de prestaties van de 

klimaatinstallaties controleren, voordat het huurcontract voor een nieuw pand wordt getekend 

(‘commissioning’). Wordt er bijvoorbeeld kantoorruimte voor 150 medewerkers gehuurd, dan wil 

de bank zeker weten dat niet maar 100 medewerkers daadwerkelijk kunnen worden gehuisvest als 

gevolg van de normen die de bank hanteert voor het binnenklimaat. 

Ervaringen 

 ProRail schakelt een TIS tot dusver alleen in voor het toetsen van de constructieve veiligheid in 

de aanbestede projecten. In principe gebeurt dat alleen voor projecten die vallen binnen de 

hoogste risicocategorie van de Eurocodes. Op basis van risico-inventarisaties worden 

steekproefsgewijs tekeningen en berekeningen van het Definitief Ontwerp en 

Uitvoeringsontwerp getoetst. Op de bouwplaats worden heipalen, wapening, 

voorspanconstructies en de uitvoering van constructies gecontroleerd, eveneens 

steekproefsgewijs en op basis van risicoanalyses. Per geval wordt bekeken of de TIS ook de 

hulpconstructies dient te toetsen, dat hangt sterk af van de omstandigheden. De 

opdrachtnemers van ProRail mogen pas tekeningen en berekeningen ter goedkeuring 

indienen, wanneer die aantoonbaar door een derde, onafhankelijke partij, c.q. de TIS, zijn 

getoetst. 

 In de beleving van een directeur van een erkende TIS is ‘het voldoen aan publiekrechtelijke 

regelgeving’ nooit het motief voor een opdrachtgever om hen in te schakelen. Er zit altijd een 

eigen belang achter: de opdrachtgever van de TIS loopt meestal grote risico’s als er technisch 

iets mis gaat in het project. Die risico’s betreffen in de eerste plaats geld, maar ook vertrouwen 

en imago kunnen een belangrijke rol spelen. 

 De reacties van gemeenten op de betrokkenheid van een TIS zijn heel verschillend. Sommige 

gemeenten aanvaarden een goedkeuringsverklaring van een TIS (c.q. de aanvrager, zoals 

ProRail) als voldoende bewijs dat aan de publiekrechtelijke eisen op het gebied van 

constructieve veiligheid wordt voldaan. Andere gemeenten willen alle tekeningen en 

berekeningen ook zelf nog (kunnen) nalopen. De Hoofdinspecteur van Milieu en Bouwtoezicht 

Amsterdam typeert het als volgt: “Wij toetsen of de bouwer, eigenaar of beheerder goed zorg 

draagt voor de veiligheid en kunnen ingrijpen als wij denken dat ze dat onvoldoende doen. 

Doordat ze zichzelf onderwerpen aan een onafhankelijke controle door TIS-bureaus maakt ons 

werk wel gemakkelijker, maar niet overbodig.” [8] In het Coentunnelproject heeft Milieu en 

Bouwtoezicht Amsterdam er zich door middel van een eigen assessment van vergewist, dat de 

TIS naar de juiste risico’s keek en controles goed en transparant uitvoerde. Daardoor heeft de 

dienst zich kunnen focussen op de opvolging van de constateringen en adviezen van de TIS in 

ontwerp en uitvoering (ofwel: het werk van de TIS is niet nog een keer overgedaan door de 

gemeente). 

 Dat het bevoegd gezag een goedkeuringsverklaring van een TIS meestal nog niet accepteert als 

voldoende bewijs, heeft vooral te maken met de relatieve nieuwheid en onbekendheid van het 

fenomeen. In Nederland zijn tot dusver acht TIS bureaus erkend, waarvan onder invloed van 

de recessie inmiddels al weer twee bureaus de deuren hebben gesloten. Een TIS bureau heeft 
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bij het bevoegd gezag vaak nog veel uit te leggen. Dat gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van de 

model vraagspecificatie voor het ‘uitvragen’ van TIS-diensten. Daarin is uitvoerig 

gespecificeerd wat de TIS moet doen in een project, wat de werkwijze dient te zijn, welke 

deskundigheid en ervaring nodig is, hoe er moet worden gerapporteerd en aan welke 

voorwaarden de TIS moet voldoen. 

 De waarde van een Verborgen Gebreken Verzekering is betrekkelijk. De verzekeringnemer 

blijft een aanzienlijk eigen risico houden. Voor een verzekeraar hoeft een TIS in feite niet te 

kijken naar risico’s die leiden tot schades binnen het eigen risico (“In het geval van de 

Coentunnel zouden er dan heel wat kunstwerken zijn geweest waar we niet naar hadden 

hoeven te kijken!”). Bovendien zijn verzekeraars tot op zekere hoogte gebaat bij schade; als 

alles goed gaat, valt er niets meer te verzekeren. Een verzekeraar vindt het daarom helemaal 

niet zo erg dat een TIS wel eens iets over het hoofd ziet. De opdrachtgever van de TIS vindt dat 

juist wel erg. 

 De kosten van de inzet van een TIS bedragen – afhankelijk van de aard en omvang van het 

project – ca. 0,25 tot 1% van de bouwsom. Onder de huidige marktomstandigheden schrijven 

TIS-bureaus af en toe zo laag in, dat projectmanagers zich afvragen of de kwaliteit kan worden 

geleverd die de opdrachtgever eist. Er zijn evenwel geen aanwijzingen dat dit niet het geval 

zou zijn. 

 In de perceptie van ProRail heeft de inschakeling van TIS een nauwelijks merkbare invloed op 

de doorlooptijd van de vergunningverlening door het bevoegd gezag. Het aanvragen van een 

omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit is in het geval van ProRail overigens altijd een 

taak van de opdrachtnemende marktpartij. Het risico van het niet-verkrijgen van een 

vergunning berust geheel bij deze marktpartij. 

 Installatiewerken vormen een zeer vitaal onderdeel van spoorbouwprojecten. Bij de 

kwaliteitscontrole hiervan spelen TIS bureaus geen rol. ProRail schakelt voor het ontwikkelen 

van de vraagspecificaties voor de installatietechniek en de kwaliteitscontrole gespecialiseerde 

ingenieursbureaus in, die speciaal voor dit werk moeten zijn gecertificeerd. ProRail vraagt van 

de ingenieursbureaus ook persoongebonden certificaten voor medewerkers die direct bij een 

project zijn betrokken. Kwaliteitscontrole van de spoorweginstallaties gebeurt volgens de 

principes van commissioning: de aannemer levert op en het ingenieursbureau voert 

functietoetsen uit. Daartoe worden bijvoorbeeld treinbewegingen gesimuleerd, zodanig dat 

kan worden beoordeeld of alles naar behoren functioneert. 
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Case 3: N9 Koedijk – De Stolpen 

Korte omschrijving 

Wegomleggingen in de N9 tussen Alkmaar en Den Helder, ter hoogte van Schoorl en Bergen, inclusief vier 

nieuwe kunstwerken. 

Keten  

Opdrachtgever:  Rijkswaterstaat (RWS) Noord-Holland 

Opdrachtnemer: MNO Vervat 

Contractvorm 

Design & Build (D&B) 

Fasen waarop de case zich richt 

Ontwerp en Realisatie. 

Gehanteerde definitie van kwaliteit 

1. Vraagspecificatie van RWS, waarin prestatie-eisen zijn opgenomen en waarbij de 

publiekrechtelijke regelgeving het minimum kwaliteitsniveau vormt. RWS stelt in de 

vraagspecificatie de expliciete eis dat aan de nationale regelgeving moet worden voldaan;  

2. een Ambitiedocument m.b.t. de gewenste ruimtelijke kwaliteit en vormgevingskwaliteit van 

het project (het Ambitiedocument is formeel onderdeel van de Vraagspecificatie). 

Kwaliteitsborging 

1. Inschakeling van een landschapsarchitect en een architect (door de opdrachtnemer) voor 

respectievelijk de ruimtelijke inpassing en de vormgeving van kunstwerken.  

2. Toepassing van Systems Engineering, waarbij de opdrachtnemer verplicht is om via 

validatierapporten aan te tonen dat (in eerste instantie) het ontwerp en (in tweede instantie) de 

uitvoering voldoen aan de gestelde eisen, inclusief de toepasselijke publiekrechtelijke 

regelgeving. 

3.  ‘Systeemgerichte Contractbeheersing’ (SCB) vanwege de opdrachtgever. De opdrachtnemer 

moet een kwaliteitsborgingplan voor ontwerp en uitvoering ter acceptatie voorleggen aan de 

opdrachtgever. Zodra deze het kwaliteitsborgingplan accepteert, wordt dit document 

onderdeel van het contract. Tijdens de uitvoering van de opdracht controleert de 

opdrachtgever in principe alleen of de opdrachtnemer conform het kwaliteitsborgingplan 

werkt. De opdrachtgever controleert de  keuringsrapporten die door de opdrachtnemer 

moeten worden opgesteld (dus niet: controle van het werk zelf; dat is de verantwoordelijkheid 

van de opdrachtnemer). 

Motieven van marktpartijen om te kiezen voor een privaat stelsel 

RWS draagt als overheidsopdrachtgever een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt 

daarom hoge eisen aan (de veiligheid van) infrastructuur. Dikwijls overstijgen die eisen het niveau 

van de minimumeisen uit het Bouwbesluit. RWS wil behalve een verantwoordelijk, ook een 

deskundig opdrachtgever zijn. De dienst stelt hoge eisen aan de kwaliteitsborging in 

infraprojecten, met daarin een expliciete eigen rol. Ondanks het feit dat de opdrachtnemer in een 

D&C project de verantwoordelijkheid draagt voor het voldoen aan de regelgeving en het 

aanvragen van de omgevingsvergunning, blijft RWS de formele aanvrager en vergunninghouder. 

De opdrachtnemer mag de aanvraag niet indienen bij het bevoegd gezag, voordat RWS de 
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indieningsbescheiden heeft geaccepteerd. Om ze te kunnen accepteren, controleert RWS – in 

principe indirect via SCB – de indieningsbescheiden of laat dat doen door een onafhankelijk 

ingenieursbureau. Met andere woorden: RWS vergewist zich er zelf van dat aan alle 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke eisen wordt voldaan. Het feit dat RWS de 

indieningsbescheiden heeft geaccepteerd, is voor veel gemeenten dan ook voldoende reden om per 

omgaande, zonder aanvullende toetsing, vergunning te verlenen. Hoewel niet formeel geregeld, is 

de werkwijze van RWS in D&C projecten de facto dus al een vorm van privaat bouwplantoezicht. 

Hierbij moeten we opmerken, dat niet alle gemeenten dat als zodanig accepteren. Met name 

grotere gemeenten die daarvoor de deskundigheid en de capaciteit in huis hebben, toetsen ook nog 

vaak zelf. 

 

 
(Bron: MNO Vervat) 

 

Bij het project Koedijk – De Stolpen was de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het voldoen aan 

de regelgeving en het aanvragen van de omgevingsvergunning. Bij dit soort D&B contracten moet 

de opdrachtnemer moet veel voorinvesteren in een aanbiedingsontwerp en de tenderprocedure. 

Vertraging in het verkrijgen van een omgevingsvergunning, bijvoorbeeld omdat niet in één keer 

aantoonbaar aan de regelgeving wordt voldaan, vormt een belangrijk financieel risico voor de 

opdrachtnemer. Iedere week extra doorlooptijd betekent een week extra renteverlies en een week 

later inkomsten uit het project.  Dit is een belangrijke incentive om er alles aan te doen dat 

aantoonbaar aan de regelgeving wordt voldaan en de doorlooptijd van aanvraag en goedkeuring 

wordt geminimaliseerd.  

Ervaringen 

 Systeemgerichte Contractbeheersing houdt in dat RWS niet zelf alles narekent, nameet en 

beproeft, maar ‘slechts’ controleert of de opdrachtnemer dat heeft gedaan en op grond daarvan 

in voldoende mate aantoont dat aan de eisen wordt voldaan. Het succes van deze werkwijze 
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staat of valt met wederzijds vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, op het 

niveau van zowel het management als de ‘werkvloer’.  

 Uitgangspunt van RWS is om in projecten zoveel mogelijk aan de markt over te laten. Een punt 

van zorg bij ervaren projectmanagers is, dat de deskundigheid die nodig is om een ontwerp te 

kunnen beoordelen, verdwijnt bij RWS. Als de opdrachtgever onvoldoende deskundig is, moet 

de opdrachtnemer wel heel integer zijn om daar geen ‘misbruik’ van te maken.  

 Bij een van de gemeenten die bij het project N9 Koedijk – De Stolpen bestond veel weerstand 

tegen het project, overheerste het gevoel dat het van buitenaf werd doorgeduwd. 

Gemeentelijke bestuurders en ambtenaren waren in een positie dat ze bestuurlijk veel konden 

tegenhouden. De projectleider van RWS heeft daarom in een vroeg stadium het initiatief 

genomen om alle betrokken partijen bij elkaar te halen – de gemeente, de aannemer, 

functionarissen van RWS – om kennis te maken, afspraken te maken, hulp aan te bieden, 

enzovoort. Later heeft RWS samen met de architect nog een presentatie voor het college van 

B&W en de gemeenteraad gehouden. Was dit niet gebeurd, dan zou de vergunningverlening 

naar de overtuiging van de projectleider veel stroever zijn verlopen.  

 De opdrachtnemer van ‘Koedijk – De Stolpen’ heeft met name de welstandstoets of, meer in het 

algemeen, het voldoen aan de vormgevingseisen als een groot risico ervaren in termen van tijd 

en geld. In feite kreeg het bedrijf te maken met twee toetsende instanties:  

o een kwaliteitscommissie, ingesteld door RWS, die beoordeelde of het 

aanbiedingsontwerp (en later de technische uitwerking en de daadwerkelijke 

uitvoering) voldeed aan de criteria voor ruimtelijke kwaliteit en vormgeving uit het 

Ambitiedocument; 

o de gemeentelijke welstandscommissie, die het ontwerp toetste aan ‘redelijke eisen van 

welstand’.  

RWS stelt een Ambitiedocument op als onderdeel van de vraagspecificatie, c.q. de 

contractstukken. Het is de bedoeling dat de gemeentelijke welstandscommissie zich bij haar 

toets baseert op het Ambitiedocument. De welstandscommissie wordt om de reden meestal 

betrokken bij de opstelling van dat document. In de praktijk blijken welstandscommissies 

desondanks vaak eigen criteria aan te leggen of de criteria uit het Ambitiedocument op eigen 

wijze te interpreteren. De onzekerheid, kosten en tijdverlies die dit tot gevolg kan hebben, 

vormen voor de opdrachtnemer een veel groter risico dan de aanvraagprocedure voor de 

omgevingsvergunning. De bouwtechnische kwaliteit is doorgaans wel in orde, daar schakelt 

de opdrachtnemer goede ingenieursbureaus voor in. Ook in het project ‘Koedijk – De Stolpen’ 

is de vergunningverlening vrij soepel verlopen.  
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Case 4: Detentiecentrum Zestienhoven (“DC16”)  

Korte omschrijving 

Ontwerpen, bouwen, onderhouden en exploiteren van een nieuw detentiecentrum op ‘Rotterdam – 

The Hague Airport’ 

Keten  

Opdrachtgever:  Rijksgebouwendienst (Rgd) 

Opdrachtnemer: Consortium DC16, waarin samenwerken: 

 Ballast Nedam, Strukton, EGM Architecten,  

 ISS Nederland, Smits van Burgst 

Contractvorm 

Design, Build, Finance, Maintenance & Operate (DBFMO). Reden om voor deze contractvorm te 

kiezen, is onder andere het ‘ontzorgen’ van zowel de gebruikersorganisaties (ministeries en 

rijksdiensten) als de Rgd zelf in haar rol als opdrachtgever namens die gebruiksorganisaties. 

Andere redenen zijn:  

 

 meer zorg voor de kwaliteit in de gebruiksfase;  

 verlagen van faalkosten voor de Rgd (door de verantwoordelijkheid hiervoor bij een andere 

partij neer te leggen);  

 vermindering van de total cost of ownership door de opdrachtnemer verantwoordelijk te maken 

voor de exploitatiekosten voor een periode van 25 jaar. 

Fasen waarop de case zich richt 

Ontwerp, Realisatie en Beheer 

Gehanteerde definitie van kwaliteit 

De kwaliteit die in de gebruiksfase moet worden geleverd, is door Rijksgebouwendienst 

vastgelegd in een zogenaamde Outputspecificatie. Hierbij is sec uitgegaan van het gebruiksproces 

en de daaruit voortvloeiende prestaties. De publiekrechtelijke regelgeving, c.q. het Bouwbesluit 

(BB) geldt als ondergrens voor de vereiste technische kwaliteit. De eisen uit het BB zijn niet in de 

Outputspecificatie opgenomen, anders dan met een algemene verwijzing. Daar waar het 

gebruiksproces een hogere technische kwaliteit vereist dan het BB, zijn de hogere eisen wel 

opgenomen in de Outputspecificatie. 

Kwaliteitsborging 

Het belangrijkste kwaliteitsborgingsmechanisme bij DBFMO-contracten is dat het 

opdrachtnemende consortium wordt afgerekend op de beschikbaarheid van de accommodatie met 

de overeengekomen kwaliteit (prestaties) in de gebruiksfase. De opdrachtnemer ontvangt een 

maandelijkse ‘beschikbaarheidsvergoeding’. Wanneer de overeengekomen prestaties gedurende 

langere of kortere tijd niet worden geleverd, volgt een korting op de beschikbaarheidsvergoeding 

volgens een vooraf overeengekomen formule. De opdrachtnemer heeft dus een direct belang bij het 

leveren en blijven leveren van de gevraagde prestaties. De Rgd laat de geleverde prestaties in de 

gebruiksfase monitoren, waarbij met name wordt gelet op de kwaliteitsaspecten die voortvloeien 

uit het primaire proces van de gebruiker (in het geval van DC16: detentie = beveiligd huisvesten 

met al zijn specifieke vereisten. Benadrukt wordt dat monitoring geen accordering of ‘décharge’ 
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inhoudt, ook al is een monitoringsrapport door of namens Rgd geparafeerd. Het blijft de 

(contractueel vastgelegde) verantwoordelijkheid van de contractpartij om aan alle eisen te voldoen.  

 

 
(Bron: Consortium DC16) 

 

Gebleken is dat dit leidende kwaliteitsborgingsmechanisme in de praktijk toch onvoldoende 

garandeert, dat de gevraagde kwaliteit op alle onderdelen wordt geleverd. Dat komt waarschijnlijk 

door de relatieve onervarenheid van marktpartijen met DBFMO en een gebrek aan kennis bij 

diezelfde marktpartijen over het primaire proces van de eindgebruiker. De Rgd heeft in het geval 

van DC16 daarom verscherpt toezicht georganiseerd op vijf onderwerpen: 

 

 brandveiligheid; 

 functionaliteit (ontsluiten van deuren/functionele deursturingen); 

 ergonomie (posten van toezichthouders); 

 akoestiek (van cellen en familiebezoekruimten); 

 legionella. 

 

De Rgd neemt hiermee nadrukkelijk de verantwoordelijkheid die hoort bij haar rol als 

opdrachtgever en eigenaar van het detentiecentrum. De publiekrechtelijke verantwoordelijkheden 

en aansprakelijkheden van de opdrachtgever/eigenaar kunnen immers niet naar een 

opdrachtnemer worden gedelegeerd, ook niet in een DBFMO-contract! Voor het verscherpt 

toezicht heeft de dienst vijf externe specialisten ingeschakeld, die steekproefsgewijs en 

risicogestuurd hebben gecontroleerd. Dit verscherpte toezicht is toegepast in de realisatiefase. Uit 

DC16 is de les getrokken dat verscherpt toezicht op onderdelen ook in de ontwerp- en 

voorbereidingsfase wenselijk is. De onderwerpen die in aanmerking komen voor verscherpt 
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toezicht, kunnen per project verschillen. Zij hangen af van onder andere het primaire 

gebruiksproces en de aard van de kwaliteitsborgingssystemen die de opdrachtnemers hanteren.  

 

Tijdens de realisatie van DC16 is de brandweer geregeld langs geweest voor het uitvoeren van 

controles. De Rgd wilde dat ook graag, wilde wat betreft de brandveiligheid niet uitsluitend afgaan 

op het oordeel van de extern ingehuurde deskundige. Deze extra aandacht voor de brandveiligheid 

is mede ingegeven door de ervaringen die zijn opgedaan met de ‘Schipholbrand’.  

 

 

Ook tijdens de gebruiksfase zijn periodieke prestatiemetingen door of namens de Rgd 

noodzakelijk. De nadruk ligt daarbij op de aspecten veiligheid en gezondheid en zaken die 

voortkomen uit het primaire proces. De frequentie van deze metingen kan afhankelijk van het 

onderwerp variëren van ‘dagelijks’ tot ‘jaarlijks’. Een en ander is gespecificeerd in de 

Outputspecificatie.  

Daarnaast speelt de procedure voor het melden en afhandelen van storingen (lees: het niet leveren 

van de contractueel overeengekomen prestaties) een belangrijke rol in de kwaliteitsborging in de 

gebruiksfase. 

Motieven van marktpartijen om te kiezen voor een privaat stelsel 

In dit project is geen vorm van private bouwplantoetsing of privaat bouwtoezicht toegepast als 

(gedeeltelijke) vervanging van bouwplantoetsing en bouwtoezicht door het bevoegd gezag. Het 

voldoen aan het Bouwbesluit (Bb) is in principe niet de zorg van de Rgd, maar van de 

opdrachtnemer; de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van de 

omgevingsvergunning en alles wat daar voor nodig is. Vertegenwoordigers van het 

opdrachtnemende consortium is daarom gevraagd naar eventuele motieven om in soortgelijke, 

volgende projecten te kiezen voor een privaat stelsel. 

 

Het feit dat het opdrachtnemende consortium in een DBFMO contract de exploitatielasten in de 

eerste 25 jaar draagt, is een sterke incentive om ‘spontaan’ ruimschoots te voldoen aan Bb-eisen op 

het gebied van energiezuinigheid. Opdrachtnemende consortia besteden op eigen initiatief veel 

aandacht aan energiebesparing, omdat ze dit rechtstreeks in de portemonnee voelen. In vier van de 

vijf eerste DBFMO projecten kozen de consortia bijvoorbeeld voor warmte- en koudeopslag in de 

bodem. Dat is ook het geval in DC16.  

Ook op andere gebieden zou het behalen van financieel voordeel het belangrijkste motief zijn om te 

kiezen voor een privaat stelsel, zij het indirect.  Het directe motief zou zijn: het voorkomen van 

verstoringen in het ontwerp- en realisatieproces - c.q. het verkorten van de doorlooptijd. Het 

consortium is verantwoordelijk voor de financiering van ontwerp en realisatie, maar kan pas 

inkomsten uit het project genereren na oplevering. Iedere maand dat het project eerder in gebruik 

kan worden genomen, betekent een maand minder renteverlies en een maand eerder inkomsten. 

Dit gaat bij een contract van circa 100 miljoen netto contante waarde meteen om forse bedragen. 

Bovendien staat er in DBFMO contracten doorgaans een hoge boete op te late ingebruikname. De 

aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning en de daarmee gepaard gaande onzekerheden 

worden ervaren als de grote risicofactoren wat betreft de doorlooptijd. Dus wanneer de keuze voor 

een privaat stelsel de doorlooptijd van de aanvraag aanzienlijk kan verkorten en die onzekerheden 

weg kan nemen, is de keuze snel gemaakt. Het motief van lagere legeskosten speelt nauwelijks een 

rol: consortia beseffen dat het inhuren van een onafhankelijk bouwplantoetser (waarschijnlijk) 

meer kost dan een eventuele besparing op de leges.  

Overigens wordt opgemerkt, dat de aanvraag van een omgevingsvergunning, cq de preventieve 

bouwplaatstoets door het bevoegd gezag in de praktijk in technische zin relatief weinig problemen 
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oplevert. De ruimtelijke toets (toetsing aan het bestemmingsplan) en de welstandstoets vormen een 

veel groter risico voor de doorlooptijd van ontwerp en uitvoering, maar juist daaraan verandert 

niets bij invoering van een privaat stelsel 

 

Een voorwaarde voor toepassing van zo’n privaat stelsel zou zijn, dat het bevoegd gezag zich 

committeert aan de interpretatie van de eisen uit het Bb die de onafhankelijke bouwplantoetser 

hanteert. In het geval van DC16 was er een verschil in de interpretatie van brandveiligheidseisen 

door het consortium enerzijds en de brandweer anderzijds. Het consortium wilde van iedere cel 

een 60 minuten brandwerend compartiment maken, waardoor geen sprinklerinstallatie nodig zou 

zijn. De brandweer stelde dat hiermee weliswaar aan de letter van het Bb werd voldaan, maar niet 

aan de geest ervan en eiste alsnog een sprinklerinstallatie. Voor het consortium betekende dit een 

extra investering van 1 mln Euro. Het consortium overwoog om tegen de eis van de brandweer in 

beroep te gaan, maar een beroepsprocedure zou de opleverdatum in gevaar kunnen brengen. 

Omdat de boete voor te late oplevering mogelijk hoger zou uitvallen dan de investering in een 

sprinklerinstallatie, is toch voor het laatste gekozen.  

Ervaringen 

 Marktpartijen – zowel de bouwbedrijven als de door hen ingeschakelde adviseurs – moeten 

duidelijk nog wennen aan de denk- en werkwijze die hoort bij DBFMO-contracten. De 

opdrachtnemers hebben weinig kennis van het primaire proces van de eindgebruiker, zijn ook 

niet gewend zich daarin te verdiepen, terwijl ze wel worden geacht passende 

huisvestingsoplossingen voor de gebruikersorganisatie aan te dragen.  

Het handelen van marktpartijen wordt in de praktijk met andere woorden nog sterk bepaald 

door de traditionele cultuur, verhoudingen en werkwijzen in de bouw. 

 Bijkomend probleem is dat er in de praktijk een aanzienlijke ‘knip’ zit tussen de tenderfase en 

de uitwerkings- en realisatiefase. In de tenderfase overlegt de opdrachtgever met een 

tenderteam van het opdrachtnemende consortium over ontwerpvarianten, over wat wel en niet 

acceptabel is. Na gunning gaat het project bij het consortium over van het tenderteam naar een 

uitvoeringsteam. De overdracht van informatie en kennis over het project blijkt vaak 

gebrekkig, zodat het uitvoeringsteam vaak niet of onvoldoende op de hoogte blijkt te zijn van 

wat er in de tenderfase is afgesproken.  

 Gevolg van dit alles is, dat de Rgd zich meer inhoudelijk met ontwerp en realisatie moet 

bemoeien dan ze zou willen of in de geest van DBFMO wenselijk zou zijn. De ervaring leert dat 

de Rgd de ‘eigen verantwoordelijkheidsgebieden’ scherp in de gaten moet houden. Dat is de 

reden waarom de Rgd zich genoodzaakt voelde om in het project DC16 verscherpt toezicht te 

laten uitvoeren op een aantal aspecten die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering van de 

gebruikersorganisatie.  
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Case 5: Ketensamenwerking Havensteder – HET Facilitair Bureau – Dura 
Vermeer 

Korte omschrijving 

Keten  

Opdrachtgever:  Woningcorporatie Havensteder, Rotterdam 

Opdrachtnemer: Ketenpartners Dura Vermeer (bouwbedrijf) en 

 HET Facilitair Bureau (serviceverlener op het gebied van architectuur,  

 bouwkunde en bouwmanagement op basis van het werken met BIM) 

Contractvorm 

Alliantie, Design & Build 

Fasen waarop de case zich richt 

Ontwerp en Realisatie  

Gehanteerde definitie van kwaliteit 

De kwaliteit die de eindgebruiker en de opdrachtgever eisen, zijn bepalend. Kopers en/of 

potentiële huurders worden al in het voortraject betrokken en krijgen volop mogelijkheden om 

invloed uit te oefenen op het ontwerp. De ketenpartners beschouwen het Bouwbesluit als de 

ondergrens voor de te leveren kwaliteit. 

Kwaliteitsborging 

Interne kwaliteitsborging van de afzonderlijke ketenpartners. Met het projectongebonden 

samenwerkingsverband wordt onder andere een betere afstemming van de activiteiten en 

bijbehorende borgingssystemen van de ketenpartners nagestreefd. De preventieve bouwplantoets 

wordt in de projecten van dit samenwerkingsverband vooralsnog gedaan door het bevoegd gezag, 

maar private kwaliteitsborging wordt gezien als een kansrijk alternatief. 

Motieven van marktpartijen om – eventueel – te kiezen voor een privaat stelsel 

 Bijdragen aan het verkorten van de doorlooptijd van projecten; 

 het vergroten van de voorspelbaarheid van het proces door de bouwplantoetsing in tijd 

parallel te laten verlopen aan het ontwerpproces, c.q. te integreren in de workflow. 

Ervaringen 

 In 2008 startten twee directeuren van Dura Vermeer een actie om te komen tot een andere 

wijze van het realiseren van projecten. Aanleiding was een groeiende onvrede met het 

gebruikelijke ritueel van het doen van aanbiedingen, bezuinigen, niks verdienen, vechten, er 

uiteindelijk toch samen wel uitkomen, vervolgens niets leren en het afdraaien van dezelfde 

riedel in het volgende project. Hoe kan dit ritueel worden doorbroken? Hoe komen we los van 

hoe we altijd projecten doen? Een mogelijk antwoord is: ketenintegratie. Een andere manier 

van samenwerken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers bij het realiseren van projecten. 

Ketensamenwerking betekent: projectongebonden samenwerking, samen werken aan één 

product, waarbij iedereen in het team de dingen doet waarin hij goed is. Samenwerking van 

bedrijven die de afhankelijkheid van elkaar accepteren en bereid zijn te investeren in een 

gemeenschappelijke product-marktcombinatie. Daardoor ontstaat tevens de gelegenheid om 

bij ieder project van elkaar te leren, zodat het bij ieder volgend project weer beter kan. De 
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Rotterdamse woningcorporatie Havensteder voelde wel voor een experiment en nam het 

initiatief voor een volgende stap. 
 

 
(Bron: HET Facilitair Bureau) 

 

 Gaandeweg groeide bij de samenwerkingspartners de overtuiging dat het werken met BIM – 

Bouwwerk Informatie Modellen – zeer katalyserend zou kunnen werken voor 

ketensamenwerking. Zo zijn beide partijen bij HET Facilitair Bureau terecht gekomen. 

Inmiddels is dit bureau vaste partner in de samenwerking tussen Havensteder en Dura 

Vermeer. Ook voor andere opdrachtgevers (ontwikkelaars, woningcorporaties) werken Dura 

Vermeer en HET Facilitair Bureau nauw samen. 
 De inspanningen in de ketenintegratie zijn gericht op het verkorten van de doorlooptijd van 

(woningbouw-)projecten en het vergroten van de voorspelbaarheid van het proces. BIM speelt 

daarin op verschillende manieren een belangrijke rol. De kunst is om kopers al in het 

voortraject betrekken, het ontwerp als het ware met de kopers in te vullen en vervolgens die 

kopers ‘vast te houden’. Met BIM kan een ontwerp al heel snel heel goed worden 

gevisualiseerd. Klanten zien precies wat ze (kunnen) krijgen en ze hebben nog volop de 

mogelijkheid om zelf invloed uit te oefenen op het ontwerp. Als klanten geïnteresseerd raken, 

moeten ketenpartners snel kunnen schakelen, het project snel kunnen bouwen. Dat is 

belangrijk voor de ketenpartners zelf (die het project dan niet lang hoeven voor te financieren), 

maar zeker ook voor de klant. Deze kan zijn aankoop gemakkelijker gefinancierd krijgen, 

naarmate het onderpand sneller beschikbaar komt.  
 

Omgevingsvergunning 

 Waarom lukt het in de praktijk niet om ontwerpen te maken die in één keer aan de regelgeving 

voldoen? Opdrachtgevers mogen er toch van uitgaan dat de deskundigen die ze inhuren, de 

regels kennen en dienovereenkomstig ontwerpen? De ondervraagde ketenpartners denken dat 

de regelgeving zodanig complex is, dat niemand het volledige overzicht heeft en het heel lastig 
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is om aan alle regels te voldoen. Ook deskundigen aan de zijde van het bevoegd gezag 

doorzien niet alle regels, hanteren eigen interpretaties en prioriteiten.  

 In de praktijk duurt het traject te lang door veelal externe factoren. Alles wat met het verkrijgen 

van omgevingvergunningen te maken heeft, wordt ervaren als één van de belangrijkste 

vertragende factoren. Onzekerheid over het verkrijgen van een omgevingsvergunning en – 

vooral ook – de voorwaarden waaronder de vergunning wordt verleend – maakt het proces 

onvoorspelbaar. De bedoelde voorwaarden betreffen zaken die naar het oordeel van het 

bevoegd gezag niet goed of onvolledig zijn uitgewerkt en waarvoor de aanvrager nadere 

bescheiden moet indienen. Veel voorwaarden komen van de brandweer. Vaak zijn 

voorwaarden zodanig, dat ze binnen het bestaande ontwerp niet realiseerbaar zijn en – soms 

ingrijpende – ontwerpaanpassingen noodzakelijk zijn. De klant kan vooraf met andere 

woorden geen volledige zekerheid worden geboden over vergunningverlening, kosten en 

kwaliteit. Duurt de onzekerheid te lang, dan haakt de klant af. Citaat: “We kunnen niet iets 

verkopen, wat we door de voorwaarden in de vergunning straks niet kunnen waarmaken.” 

 Marktpartijen lopen in de RO-procedure (bestemmingsplantoets en welstandstoets) meer risico 

qua doorlooptijd dan in de aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning. Daar krijgen ze 

te maken met de politiek en allerlei andere stakeholders, die samen het proces nog veel 

onvoorspelbaarder maken. De ketenpartners zien ook hier wel mogelijkheden voor parallel 

toetsen: bestemmingplannen zouden meer kader- en voorwaardenscheppend moeten zijn. 

Nadere invulling zou meer vraaggestuurd moeten gebeuren in samenspraak tussen de 

ontwikkelende partijen, toekomstige bewoners en de gemeente.  

 Om meer voorspelbaarheid in het proces te brengen, moet het proces van bouwplantoetsing 

volgens de ketenpartners parallel aan het ontwerpproces worden gebracht. Dit zou het 

argument zijn om te kiezen voor een privaat stelsel. Eigenlijk maakt het niet uit of de 

bouwplantoetsing wordt gedaan door het bevoegd gezag of door een private partij, als deze 

maar geïntegreerd met, c.q. parallel aan het ontwerpproces wordt uitgevoerd en leidt tot 

verlening van een omgevingsvergunning zonder voorwaarden.  

 De ketenpartners betwijfelen of gemeenten op de korte termijn van harte zullen meewerken 

aan de overgang naar een privaat stelsel. Als je zulke ingrijpende veranderingen wilt 

doorvoeren, is dat niet van de ene op de andere dag gerealiseerd (citaat: “Colonnes maken 

geen haakse bochten!”). Anderzijds: gemeenten moeten bezuinigen, straks met minder mensen 

hetzelfde werk doen. Dat biedt kansen voor private partijen en private kwaliteitsborging. 

 Binnenkort start het consortium (Havensteder, Dura Vermeer, HET Facilitair Bureau) overleg 

met de afdeling BWT van de gemeente Rotterdam over hoe ‘geïntegreerde, parallelle 

bouwplantoetsing’ kan worden georganiseerd. De bedoeling is om een pilot te starten met de 

insteek: “hoe komen wij tot vergunningverlening in één dag en zonder voorwaarden”. Eén van 

de mogelijkheden die wordt onderzocht, is het bevoegd gezag online mee te laten kijken in het 

BIM. De gemeente Rotterdam heeft er al eerder blijk van gegeven hier wel aan mee te willen 

werken. De gemeente zal worden gevraagd aan te geven wat zij wil zien om parallel te kunnen 

toetsen. Als de gemeente hierin wil en kan meegaan, is inschakeling van een private toetser in 

principe niet nodig. Verlaging van legeskosten speelt nauwelijks een rol in deze discussie: 

privaat bouwplantoezicht zal ook niet gratis zijn. 
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