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Wat is de BRL 5029?  
Deze erkenningsregeling (BRL) dient als kader 
voor de afstemming van de werkzaamheden 
tussen de bouwer en kwaliteitsborger.  En laat 
onverlet de verantwoordelijkheden van de 
kwaliteitsborger zoals neergelegd in de WKB. 
 
De, in deze beoordelingsrichtlijn BRL 5029, 
vastgelegde eisen worden door certificatie-
instellingen gehanteerd bij de behandeling van 
een aanvraag voor c.q. de instandhouding van 
een erkenningscertificaat voor 
kwaliteitsborgingsactiviteiten, uitgevoerd door 
de bouwer.  
 
De af te geven kwaliteitsverklaringen worden 
als volgt aangeduid:  
 
• Kiwa-erkenningscertificaat. 
                                                                                         
Goed om te weten 
Het proces van de kwaliteitsborger voor 
kwaliteitsborging bestaat uit de volgende elementen; 

- De planbeoordeling 
- De risicobeoordeling 
- Het opstellen van kwaliteitsborgingsplan 
- Het uitvoeren van borgingsactiviteiten en 

dossiervorming 
 
Uit het borgingsplan volgt welke controles de 
certificaathouder zelf in de praktijk dient uit te voeren. 

 
 
 

 
Hiertoe dient de certificaathouder te beschikken 
over een protocol of instructie voor 
bouwplaatscontroles. 
Het protocol dient te regelen: 

• op welke wijze de verschillende onderdelen 
worden geïnspecteerd; 

• hoe de bevindingen worden vastgelegd; 
• hoe eventuele negatieve bevindingen worden 

opgevolgd 
 
De private kwaliteitsborger mag op grond van de 
WKB gebruik maken van de (resultaten van de) 
borgingssystemen van de bouwer. Met een 
certificaat op deze regeling heeft een 
Kwaliteitsborger een gerechtvaardigd vertrouwen 
dat de borgingsactiviteiten van de bouwer aansluit 
op de systematiek van de BRL 5019. 

 
Unique Selling Points (USP’s) 
Met een certificaat op jullie borgingsactiviteiten laat 
u zien, aan de Kwaliteitsborger, maar ook aan 
derden dat jullie het proces onder controle hebben.  
Hiermee kan de Kwaliteitsborger volstaan met een 
minder uitgebreid toezicht.  
 
Met de invoering van de nieuwe wet,  gaat ook de 
verhoogde aansprakelijkheidsregeling in, voor alle 
bouwwerken vanuit alle gevolgklassen.  Met 
certificering werkt u aan verbetering van uw 
processen en dossiervorming. Dit kan een direct 
positieve invloed hebben in de aantoonbaarheid van 
uw kwaliteit.  
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Hoe werkt het? 
In de BRL zijn de eisen verdeeld over twee 
hoofdstukken, te weten: 

- Hoofdstuk 3 – Eisen aan het proces; 
- Hoofdstuk 4 – Eisen aan het  kwaliteitssysteem. 

 
In hoofdstuk 5 is het proces voor het verkrijgen en in 
standhouden van een certificaat beschreven.  

 
De certificaathouder dient de bevindingen van de 
bouwplaats inspecties vast te leggen. De 
certificaathouder dient het verslag aan de 
kwaliteitsborger beschikbaar te stellen. De 
vastlegging dient de volgende onderdelen te 
bevatten: 

• De projectgegevens; 
• De naam van de medewerker die de 

controle(s) heeft uitgevoerd; 
• De datum van de controle; 
• De gecontroleerde onderdelen met 

verwijzing naar het geïdentificeerde risico 
in het kwaliteitsborgingsplan; 

• De geconstateerde afwijkingen van het 
bouwplan (indien van toepassing); 

• De nummers van toegepaste certificaten; 
• De bevindingen tijdens de 

bouwplaatscontrole; 
• Foto’s ter ondersteuning van de 

bevindingen; 
• Aanbevelingen om de geconstateerde 

afwijkingen te herstellen (eventueel). 
 
Nadat de bouwwerkzaamheden zijn beëindigd dient 
een dossier voor het bevoegd gezag opgesteld te 
worden. Dit dossier, gecontroleerd en gewaarmerkt 
door de Kwaliteitsborger, dient door 
vergunninghouder aangeleverd te worden aan het 
bevoegd gezag.

 
 

 
Certificatie proces 
Bij de aanvraag dient u aan te geven voor welke 
gevolgklasse(n) u gecertificeerd wilt worden.  
Het certificatie proces, de toelating bestaat uit 
twee delen namelijk: 

- Bedrijfsbezoek, waarbij we uw 
kwaliteitssysteem toetsen  op de eisen uit 
hoofdstuk 3 en 4. 

- Praktijkbezoek,  waarbij wij uw 
borgingsactiviteiten van een bouwplan, die 
qua aard en omvang representatief is, aan de 
praktijk toetsen. 

 
 Na het met goed gevolg doorlopen van het 
toelatingsonderzoek ontvangt u het certificaat. 
Waarna de jaarlijkse audits conform tabel  uit 
paragraaf 5.3.2 zullen worden gevoerd, die 
eveneens uit 2 onderdelen, het bedrijfsbezoek en 
praktijkbezoek, zullen bestaan. 
 
 
Als u nieuwsgierig bent naar de kosten vraag dan 
een vrijblijvende offerte op via onderstaande 
link.  Geef bij uw aanvraag door voor welke 
gevolgklasse u een offerte wilt.  
 
Vraag een offerte aan (kiwa.com) 
 
of neem voor overige vragen contact op met: 
Jan.koers@kiwa.com 
Of bel naar 088 998 45 63. 
 

https://www.kiwa.com/nl/nl/offerte-aanvragen/
mailto:Jan.koers@kiwa.com

