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(Wet) kwaliteitsborging  
 
Het borgen van de kwaliteit van het eindproduct binnen Hurks doorloopt dezelfde stappen als gedefinieerd in de toekomstige Wet 

Kwaliteitsborging. Daar de wet nog niet actief is, zijn de hierna uitgewerkte stappen voor nu gelijk, echter is er niet altijd een 

kwaliteitsborger bij betrokken. 

 

Aan te leveren documenten vanuit uitvoering 

 

- consumentendossier/woonwijzer: 

Dit dossier moet verder uitgewerkt worden, input van alle organisaties vereist 

 

- “technisch” dossier, incl. bewijslast energieprestatienorm 

Dit dossier wordt voornamelijk gevormd in de hierna uitgewerkte processen 
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Opstellen plantoets (fase 1 WKB) 
 

 

Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Deze dient bij het indienen van de 

vergunningsstukken reeds een kwaliteitsborger te contracteren. 

           

        De kwaliteitsborger voert een Plantoets uit. Dit is een toets tegen de eisen van het 

Bouwbesluit. Pas als deze basis voldoende vertrouwen geeft, kan gestart worden met 

bouwen.  

 

Mogelijk dat organisaties, zoals installateurs, betrokken worden bij dit proces. 
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Opstellen risicoanalyse (fase 2 WKB) 
 
 
 

 

Op basis van de Plantoets moet er een Risicoanalyse opgesteld worden. Deze analyse is 

de basis voor het latere Kwaliteitsborgingsplan.  

 

De analyse wordt uitgevoerd door het projectteam, eventueel aangevuld met relevante 

andere aannemers. 

 

De kwaliteitsborger dient een dergelijke analyse te beoordelen en goed te keuren.   
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Opstellen kwaliteitsborgingsplan (fase 3 WKB) 

 
 
 
Op basis van de Risicoanalyse of samen met de Risicoanalyse wordt er een 

Kwaliteitsborgingsplan opgesteld. Dit borgingsplan is de basis voor de latere uit te voeren 

keuringen.  

 

Vanwege het gegeven dat ook derden (andere aannemers) kwaliteitscontroles moeten 

doen, zullen deze mogelijk zelf aangeven welke onderdelen hoe en hoe vaak gekeurd 

moeten worden. 

 

De kwaliteitsborger dient een dergelijk borgingsplan te beoordelen en goed te keuren.  
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Uitvoeren keuringen (fase 4 WKB) 
 

 

 

Op basis van het Kwaliteitsborgingsplan moeten de keuringen uitgevoerd worden aan de 

hand van Keuringschecklijsten.  

 

De keuringen op locatie worden uitgevoerd door de verantwoordelijke organisatie. De 

organisatie gebruikt de aangereikte checklijst en vult deze geheel in, aangevuld met foto’s 

waar dat minimaal verplicht is. Afwijkingen (daar waar er afgeweken wordt van de 

contractuele eis of eisen uit wet- en regelgeving) worden als zodanig vastgelegd om 

vervolgens vervolgstappen te bepalen met het projectteam van Hurks. Zie de instructie 

Digitale registraties. 

 

De kwaliteitsborger dient een de keuringsformulieren op inhoud te beoordelen en goed te 
keuren. 
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