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INITIATIEF

2013 – 2016  verkennende groep 
basisprobleemstelling engineering TO- UO wonings- en utiliteitsbouw

 bewaking constructieve samenhang ontbreekt
 één verantwoordelijk aanspreekpunt ontbreekt
 degene die half werk levert pakt het werk (geen level playing field)
 schuilgedrag gestimuleerd
 verantwoordelijkheid niet gestimuleerd
 de overheid trekt zich terug
 inefficiënt proces
 faalkosten



PLAN

Basisidee uitwerking:
Met een certificaatregeling voor het engineeringproces kan je:

• het engineeringsproces weer normaliseren
• halve opdrachten uit noodzaak aangenomen voorkomen
• zorgen dat constructeurs weer verantwoordelijkheid kunnen gaan nemen voor output 

via een vrijwillige privaatrechtelijke 
regeling



SPEELVELD/RANDVOORWAARDEN

• eenvoudig systeem (keep it simpel!)
• geen papieren tijger
• bewegingsruimte ing bureau (geen “protocollitis”)
• sterke focus op eigen controles
• sterke focus op eindproduct
• Compendium Constructieve Veiligheid  afstemming met KPCV
• sluit aan bij stelsel private kwaliteitsborging (KOMO-KIK)
• diverse contractvormen traditioneel, gC
• opkomend fenomeen  register constructeur
• BIM
• buitenlandse vestigingen 
• strikt sanctiebeleid



HISTORIE

• 2016 werkgroep begint concreet uitwerken BRL 5022
• Wkb
• instrumenten private kwaliteitsborging
• KPCV
• coördinerend constructeur ‘nieuwe stijl’ (TOP-overleg)

• 10 Juni 2020 nieuwe CvD voor de engineering van bouwconstructies

• 10 Juli  2020 BRL vastgesteld door CvD

• 27 April 2021 BRL 5022 aanvaard en bindend + aanvang pilot projecten



DAG VAN DE CONSTRUCTEUR BRL5022

BRL5022 
inhoudelijk
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Scope/toepassingsgebied

• TO – UO
• woning- en utiliteitsbouw



BRL5022

Project 
basis
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Controle-
niveau

De gevolgen van een fout in de 
engineering van dit onderdeel: 

1  komen overeen met gevolgklasse 1;
EN 

 hebben geen of onbelangrijke project 
consequenties

2  komen overeen met gevolgklasse 2a;
EN/OF

 kunnen zwaarwegende consequenties 
hebben voor het project (financieel of 
ernstige projectverstoring)*

3  komen overeen met gevolgklasse 2b 
of 3;

EN/OF
 kunnen zwaarwegende consequenties 

hebben voor het project (financieel of 
ernstige projectverstoring)*

Tabel 1 

Par. 7.3 Controles
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Par. 7.3 
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Par. 7.3

Controle niveau 1
• Ingangscontrole
• Controle nooit door 

opsteller zelf
• Kwalificatie opsteller/toetser
• Kritische onderdelen
• Check “in orde van grootte” 

volstaat 
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Par. 7.3

Controle niveau 2
• Ingangscontrole
• Controle nooit door opsteller zelf
• Kwalificatie opsteller/toetser
• Kritische onderdelen 100%
• ¼ - ¾ regel voor rest
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Par. 7.3

Controle niveau 3
• Ingangscontrole
• Controle nooit door opsteller 

zelf
• Kwalificatie opsteller/toetser
• 100% controle
• Aangevuld met review



BRL5022

Par. 7.3

Controle documenten
• Gewaarmerkt
• Bewaren tot 1 jaar na oplevering



BRL5022

- Ontwerpaanpassingen
- Toezicht

o.a. door CC
- Lessons learned
- Opleverdossier
- Deelconstructeurs
- Eisen aan engineering
- Kwalificatie eisen
- Kwaliteitssysteem eisen
- Sanctiebeleid
- Steekproef engineering
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Opvallend
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Momenteel:

• 2 lopende pilot projecten bij 2 bureaus
• 2 bureaus zijn in voorbereiden op pilots

Waar schuurt de BRL met de praktijk 

BRL bijwerken
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Scope

Ontwerpend constructeur

Coördinerend constructeur
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Borgen constructieve veiligheid door: 
• aanstellen coördinerend constructeur ‘nieuwe stijl’ (TOP-overleg veiligheid)

• eisen stellen aan kennis, ervaring, competenties en referentieprojecten van de coördinerend 
constructeur

• kwalificaties en toetsing medewerkers borgen via certificatie, bijvoorbeeld RC/RO/RT 

• eisen stellen aan organisatie en werkprocessen (Kiwa BRL5022)

• organiseren van risicomanagement

• heldere en complete contracten met coördinerend constructeur

• duidelijke demarcatie van taken en verantwoordelijkheden voor ontwerpend-/coördinerend-
/deelconstructeurs

• borgen dat coördinerend constructeur een inhoudelijke rol krijgt in het projectteam (professionele 
tegenspraak, in overeenstemming met de beroepsethiek)
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Coördinerend constructeur ‘nieuwe stijl’
Is verantwoordelijk voor het borgen van de constructieve veiligheid (incl. bouwkundige en 
complexe hulpconstructies) en:

• is als technisch regisseur belast met het bewaken van de constructieve samenhang

• organiseert het proces van risicobeheersing en professionele tegenspraak

• is verantwoordelijk voor toetsing
De wijze van toetsing wordt zodanig bepaald dat de resultaatverplichting gedragen kan worden 
(volledige of risico gestuurde controle)

• beoordeelt werkplannen en bouwmethodieken die van invloed zijn op de constructieve veiligheid 

• wordt geselecteerd op basis van referentieprojecten, kwalificatie medewerkers en 
kwaliteitssysteem

• is aanspreekpunt voor bevoegd gezag

• betrokken bij selectie van deelconstructeurs (niet opgenomen in Kiwa BRL5022)
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Engineeringsproces wordt op vastgestelde wijze uitgevoerd 

• geen ‘uitgeklede’ opdrachten

• geen engineering valt ‘tussen wal en schip’

• werkwijze conform coördinerend constructeur ‘nieuwe stijl’ 

• één partij verantwoordelijk voor bewaken constructieve samenhang

• één partij eindverantwoordelijk voor borgen constructieve veiligheid

• sterke focus op risicobeheersing

• sterke focus op gekwalificeerd personeel

• sterke focus op kwaliteitsborging (interne controle)

Kortom: ontzorgen van de opdrachtgever
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Voordelen Kiwa BRL5022
• focus op effectiviteit kwaliteitsborgingsysteem

• focus op kwaliteit eindproduct

• lat ligt hoog: zwaar sanctiebeleid

• sluit aan op voorstellen TOP-overleg veiligheid

• sluit aan op Kennisportaal Constructieve Veiligheid (www.kpcv.nl)

• sluit aan op Constructeursregister

• past prima in het stelsel Wet Kwaliteitsborging
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Relatie met Wet Kwaliteitsborging

Bureau met 
medewerkers

Externe 
kwaliteitsborging

Gecertificeerd bureau 
met gekwalificeerde 

medewerkers

Externe 
kwaliteitsborging

toename kwaliteit en veiligheid
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