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Over dit controleplan… 

 

Directe aanleiding voor het verschijnen van dit controleplan is de ervaring van veel 

bouwbegeleiders dat adviseurs tijdens de uitvoeringsfase geen taak meer hebben om deze fase 

goed en adequaat te begeleiden. Soms doet de opzichter tevergeefs een beroep op een adviseur 

om in het werk een controle uit te voeren. Zo kan er soms geen gebruik worden gemaakt van de 

kennis van de constructeur ten aanzien van knelpunten en constructieve samenhang. Een 

regiefunctie over het totaal is er dan niet meer bij. Dit controleplan geeft inzicht in het proces en 

voor de betrokken partijen handvatten voor een weloverwogen contract tussen opdrachtgever en 

adviseur. Dit controleplan ondersteunt het "Plan van aanpak constructieve veiligheid", een 

document dat is ontstaan op initiatief van VROM-Inspectie en de Betonvereniging. Dit Plan is 

doorontwikkeld: de meest recente versie is het Compendium “Aanpak Constructieve Veiligheid” 

uit 2011. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING - De ontwerpfase wordt gekenmerkt door een proces waarin architect, constructeur en installatieadviseur 

een op elkaar afgestemd bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp maken. Als basis geldt een 

Programma van Eisen, als resultaat volgt daaruit een integraal ontwerp. Gemaakte keuzes hebben veelal hun invloed 

op meerdere disciplines en bouwdelen. Het is belangrijk dat die kennis beschikbaar is in de uitvoeringsfase. 

1. PvE: iedere zichzelf respecterende opdrachtgever zal voor zijn bouwplannen een Programma van Eisen hebben 

geschreven. Hij zal daarin zo goed mogelijk zijn wensen en eisen hebben uitgewerkt. Laten we echter helder 

voor de geest houden dat we te maken hebben met een  opdrachtgever die dat vanuit zijn professie doet. We 

moeten in dit stuk dus geen informatie verwachten over nuttige vloerbelasting/m2! Als de opdrachtgever de 

functie van het gebouw duidelijk kan omschrijven, dan moet de constructeur vervolgens de uitgangspunten van 

de constructie kunnen bepalen. 

Voorbeelden van gegevens die in een PvE vermeld moeten staan zijn: moet het project voldoen aan de eisen van 

het Bouwbesluit of gelden zwaardere eisen in verband met bijvoorbeeld brandveiligheid (sprinklerinstallatie). 

Hoe vrij moet het gebouw indeelbaar zijn. Mogen er wel of geen kolommen in de ruimte staan. Is er sprake van 

een bedrijfskeuken en zo ja, is aan te geven waar die komt (grotere afmetingen ventilatiekanalen, grotere 

vloersparingen). Hoe energiezuinig moet het project worden, welk energielabel is van toepassing, moet project 

voldoen aan bijvoorbeeld BREEAM certificering.  

2. Opdrachtverlening ontwerp- en uitvoeringsfase: veelal worden opdrachten verstrekt aan architect, constructeur 

en installatie-adviseur. Een goede basis hiervoor is de DNR 2005 en de daarbij behorende Standaard Taak 

Beschrijving (STB). Belangrijk is dat de opdrachtgever weet (of erop wordt gewezen) wat hij wel en niet krijgt van 

architect en adviseurs. Als hij zaken niet krijgt dan zal duidelijk moeten worden gemaakt hoe hiermee wordt 

omgegaan, teneinde leemtes in de advisering te voorkomen. In het kader van beheersbaarheid is het een goede 

gewoonte om de opdracht in fases te verdelen: Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en Bouwvoorbereiding. 

Sluit iedere fase af met een beoordeling en geef formeel opdracht voor de volgende fase. Voor het constructief 

advies is het belangrijk dat wordt nagedacht over de taak van de constructeur ten aanzien van: 

hoofddraagconstructie (bijvoorbeeld hoofdberekeningen maken en later detailberekeningen van leveranciers 

beoordelen), hulpstaal, niet dragend metselwerk, vliesgevels, lateien, bouwkundige aansluiting detaillering, 

hulpconstructies (damwanden, stempelwerk), indienen uitvoeringsstukken bij Bouw- en Woningtoezicht, 

uitvoeren controles tijdens de uitvoering en zijn adviesrol tijdens de uitvoeringsfase. 

3. Omgevingsvergunning: in de procedure van de omgevingsvergunning wordt aangegeven dat bepaalde 

constructieve gegevens later moeten worden aangeleverd, doch uiterlijk drie weken voor de daadwerkelijke 
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uitvoering van de betreffende constructiedelen. Bijvoorbeeld een palenplan, funderingstekeningen en 

berekeningen, enz. Voor de berekeningen en tekeningen die de hoofdconstructeur zelf vervaardigt, heeft hij dit 

proces zelf in de hand. Anders ligt het bij de berekeningen en tekeningen die de toeleveranciers van de 

hoofdaannemer vervaardigen. De hoofdconstructeur is afhankelijk van de stukken die hij, tijdig, aangeleverd 

krijgt. Op bouwvergaderingsniveau moeten afspraken worden gemaakt over de bewaking van dit proces. Leg in 

het gegevensbehoeftesschema vast welke tekeningen en berekeningen wanneer moeten worden ingediend 

(door de hoofdconstructeur) en geef in het gegevensroulatieschema aan welke partijen vervaardigen, 

controleren en definitief maken. 

4. Verantwoordelijkheid: de gemeente, in casu de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, met als ondersteuning de 

afdeling Preventie van de Brandweer, heeft tot taak om de omgevingsvergunning aanvraag te toetsen aan de 

regelgeving, maar draagt daarmee geen formele verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid. Formeel 

is de opdrachtgever (de vergunninghouder) verantwoordelijk. 

 

 

II. Financiën 

INLEIDING - Als het bouwproces gestroomlijnd verloopt, kan de opdrachtgever ervan uitgaan, dat zijn project binnen 

de directiebegroting kan worden gerealiseerd inclusief een reservering voor meer- en minderwerk. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat meer dan de helft van de bouwfouten ontstaat in de ontwerpfase. Dit sluit aardig aan bij een ander 

onderzoek over faalkosten. Uit de cijfers van 2015 blijkt dat de faalkosten bij architecten op 10% liggen en bij de 

B&U aannemers op 6,5% van de omzet. Met andere woorden, de opdrachtgever zal ook binnen zijn directiebegroting 

een post moeten reserveren voor extra ontwerpkosten. 

1. Opdrachtverlening: het is niet zozeer de vraag of de opdrachtgever de extra kosten wil maken voor een goede 

en complete opdracht voor haar adviseurs, de vraag is veel meer: wanneer. De praktijk wijst uit dat de kosten 

toch wel komen. Door het vooraf te regelen heb je wel invloed op de manier waarop risico's worden afgedekt.  

2. Meer- en minderwerk: we hebben het in dit kader niet over nadere wensen van de opdrachtgever. Deze kunnen, 

mits tijdig ingebed in het proces, lopende het proces worden meegenomen. We bedoelen hier met name de 

incompleetheid van de contractstukken, zoals de bestekken. Als brandwerende voorzieningen zowel in het 

bouwkundige bestek als in het installatiebestek ontbreken, dan ontstaat er meerwerk ten laste van de 

opdrachtgever. Het zal toch moeten worden gemaakt. Van belang is dat de tekeningen en bestekken over en 

weer moeten worden gecontroleerd in alle fases, omdat te vaak blijkt dat deze "in de haast" en zonder goede 

controle definitief gemaakt worden. 

3. Gecombineerde projecten: bij projecten waarbij het ene deel door de ene aannemer wordt gerealiseerd en het 

andere deel door een andere aannemer, is het risico voor fouten bijna kwadratisch groter. De opdrachtgever 

moet een post in zijn begroting opnemen voor een controlerende constructeur. Dit kan een derde constructeur 

zijn, maar ook een van de aanwezige constructeurs. Hetzelfde kan overigens ook van toepassing zijn bij andere 

adviseurs. 

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING - In de Wabo zijn de zaken geregeld met betrekking tot de aanvraag van een omgevingsvergunning 

(Besluit indieningvereisten aanvraag omgevingsvergunning). De technische eisen van een bouwwerk moeten voldoen 

aan het Bouwbesluit. Hiermee is geregeld dat een opdrachtgever publiekrechtelijk verantwoordelijk is voor de 

constructieve veiligheid. Wil de opdrachtgever hieraan inhoud geven, dan moet hij de controle van andere 

constructeurs, bijvoorbeeld van vloerenleveranciers, goed geregeld hebben. 

1. Omgevingsvergunning: bij praktisch alle verleende omgevingsvergunningen worden nadere eisen gesteld aan 

nog aan te leveren gegevens en berekeningen. Dat kan ook niet anders: op het moment dat een 

omgevingsvergunning wordt aangevraagd, is de aannemer soms nog niet eens bekend, laat staan de 
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prefabbeton leverancier die een deel van deze gegevens moet uitrekenen. De opdrachtgever is wel 

verantwoordelijk voor het tijdig indienen van deze bescheiden, meestal ten laatste 3 weken voordat met een 

onderdeel wordt aangevangen.  

2. Controle door gemeente: het is goed om je te realiseren dat een gemeente nooit de verantwoordelijkheid van de 

constructieve veiligheid zal overnemen. Die blijft bij de opdrachtgever liggen. De gemeente heeft tot taak om de 

gegevens, en ook de naderhand verstrekte gegevens, te toetsen aan het Bouwbesluit. Zij moet dus formeel wel 

de constructieve samenhang controleren. Het ontbreekt de gemeenten echter vaak aan capaciteit om dit te 

doen. De inspecteurs kunnen wel gebruik maken van een zogenaamd Toetsingsprotocol. Dit is een 

computerprogramma waarmee de inspecteurs op locatie het dossier van het project kunnen inzien en tevens 

hun werkbezoeken en controlerende werkzaamheden kunnen vastleggen. Lees ook het item “projectstart” bij 

het hierna volgende hoofdstuk Techniek. 

3. Uitvoeringsfase: de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht legt vaak een accent op zijn keuringen bij het 

keuren van wapening. Hij zal dit intensiever doen bij projecten waar geen (dagelijks) toezicht aanwezig is. Hij is 

echter afhankelijk van zijn eigen beschikbare tijd en van de meldingen die hij ontvangt. Een opdrachtgever heeft 

hier geen invloed op. Ook kan hij nog steeds niet uitgaan van het feit dat elke aannemer zelf de wapening keurt 

voor het storten. De opdrachtgever die 100% zekerheid wil, zal zelf het toezicht moeten regelen met daarbij een 

taakstelling dat elk (constructief) onderdeel door het toezicht moet worden gekeurd. Het toezicht kan worden 

ingevuld door de bouwkundig opzichter in goede samenwerking met de hoofdconstructeur. Zo houdt hij zelf de 

regie over de kwaliteit van het werk en geeft hij een juiste invulling aan zijn wettelijke verantwoordelijkheid.  

4. Afbouw: niet alleen zaken die met de constructie te maken hebben behoeven aandacht in het kader van 

constructieve veiligheid. In de afbouwfase krijgen we wellicht te maken met balkons, balustrades, 

geveldragende lateien, geveldilataties, een windlastberekening voor de dakbedekking, een 

noodoverloopsysteem voor de HWA, noodverlichting, (overgedimensioneerde) brandwerende beglazing. Kortom, 

er is meer aan de hand dan alleen het skelet van een gebouw. Vele malen zullen berekeningen moeten worden 

gemaakt en ter goedkeuring moeten worden ingediend. Zie ook punt 1 hoofdstuk Techniek. 

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING - Zowel in het ontwerpproces als in de uitvoeringsfase is communicatie het belangrijkste middel om de 

kwaliteit van een project te beheersen. In de eerste plaats moet een helder projectorganogram worden opgesteld. 

Welke partijen zijn betrokken bij het project, hoe liggen hun onderlinge verhoudingen en hoe is de hiërarchie 

geregeld. Daarnaast moet ook helder worden gemaakt hoe de partijen omgaan met informatie-uitwisseling. Op het 

gebied van tekeningen kennen we reeds de begrippen tekeningenroulatieschema en gegevensbehoefteschema. In 

feite zouden we met name voor de ontwerpfase een soort informatieroulatieschema willen hebben.  

1. Interne organisatie: een goed projectorganogram begint al bij de opdrachtgever zelf. Hij zal intern een 

projectgroep kunnen oprichten waar alle belanghebbende personen binnen de organisatie een plaats hebben. 

Bijvoorbeeld hoofden van afdelingen. Vanuit deze projectgroep zou één persoon, met of zonder assistent, 

moeten worden benoemd als projectleider, vooral voor de externe betrekkingen, om te beginnen het 

ontwerpteam. Daarna volgt de uitwerkingsfase en de uitvoeringsfase. Wensen en/of eisen vanuit de 

projectgroep worden door de projectleider(s) ingebracht in het ontwerpteam. De projectgroep heeft als 

belangrijkste taak het gehele proces te bewaken. Binnen de projectgroep en het ontwerpteam moet ook helder 

zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor, onder andere, de constructieve veiligheid. Dit komt er dan in de praktijk 

op neer dat de opdrachtgever een constructeur moet benoemen en ervoor moet waken dat het proces van 

vervaardigen, controleren en definitief maken sluitend is. 

2. Projectorganogram: een volgende stap is het verder inrichten van de projectorganisatie. Is de opdrachtgever 

zelf deskundig, dan kan haar projectleider zelf de leiding van het ontwerpteam op zich nemen. Als de 

opdrachtgever zelf geen bouwkundige expertise heeft, dan kan hij de leiding van het ontwerpteam aan een 

ander opdragen. De plek die de hoofdconstructeur inneemt in deze organisatie moet duidelijk tot uiting komen. 

Er kan ook een plek worden ingeruimd voor de "nevenconstructeurs". Hieronder worden dan verstaan alle 
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constructeurs die namens de (neven)aannemers (en onderaannemers/leveranciers) tekeningen en/of 

berekeningen produceren. Niet vergeten een lijntje te trekken tussen deze partijen en de hoofdconstructeur, 

meestal gebeurd dit via de hoofdaannemer. 

3. Tekeningenroulatieschema (TRS): al in het ontwerpproces is het van belang dat helder wordt afgesproken wie 

tekeningen produceert, wie controleert, hoeveel tijd daarvoor beschikbaar wordt gesteld, wie commentaar 

verzamelt, hoe wordt omgegaan met wijzigingen, hoeveel tijd beschikbaar is voor het verwerken van 

commentaar en of er wel of niet een tweede controleronde wordt ingesteld. U ziet, heel veel vragen in een paar 

zinnen. Dit vraagt om een duidelijk roulatieschema. Al deze vragen (en afspraken) kunnen binnen dit schema 

een plek krijgen. De berekeningen krijgen een logische plaats binnen dit schema. Een projectleider wordt belast 

met de bewaking van dit schema. Zie voor voorbeelden van deze schema's Controleplan 01.05 Tekeningen. 

4. Informatieroulatieschema (IRS): eenzelfde afspraak kan nuttig zijn voor het uitwisselen van informatie. Een 

praktisch voorbeeld is het volgende: bij het verhuren van winkels in een nieuwbouwproject komt het plaatsen 

van een roltrap aan de orde. De verhuurder zegt dit toe, zonder enig besef wat dit vervolgens betekent in het 

bouwproces. De bouwprojectleider wordt hiermee geconfronteerd en moet dan precies weten hoe hiermee om 

te gaan. Het kan ertoe leiden dat speciaal voor deze ingrijpende wijziging een specifiek tekeningen- en 

berekeningenroulatieschema wordt opgesteld. In de uitvoeringsfase is het van belang dat de aannemer de 

beschikking heeft over alle informatie (berekeningen) die als onderlegger noodzakelijk is voor het werk van 

haar onderaannemers.  

5. Werkplannen: bij de opbouw van het gebouw kan de aard van de constructie met zich meebrengen dat een 

logische werkvolgorde maatgevend is voor de voortgang. Bijvoorbeeld eerst kolommen ondersabelen alvorens 

de verdieping te belasten. Of eerst windverbanden aanbrengen alvorens door te bouwen. Om die reden worden 

werkplannen gevraagd in de bestekken. En ook als ze niet worden gevraagd, kan er een situatie zijn waarbij een 

bouwdirectie dit eist van een aannemer. Het dwingt partijen grondig na te denken voordat een start wordt 

gemaakt met de uitvoering. De vraag om werkplannen, uitwerking van V&G plannen in de uitvoering zijn in het 

kader van constructieve veiligheid eerder een “must” dan een vraag. 

6. Uitvoeringsfase: tijdens de uitvoeringsfase is het hoofdzakelijk de hoofdaannemer die zicht heeft op de 

werkzaamheden van onderaannemers en leveranciers. Door nu een TRS op te stellen van alle te produceren 

tekeningen en berekeningen die deze partijen moeten produceren, kan vooraf een overzicht worden verkregen 

van de belangrijkste onderdelen. Ook kan inzicht worden verkregen hoe de onderlinge samenhang is van de 

onderaannemers en leveranciers. Als er sprake is van nevenaannemers dan kunnen deze, vanuit de 

coördinatieovereenkomst, organisatorisch worden beschouwd als onderaannemers. In het TRS kan heel goed 

worden aangegeven welke partijen wanneer moeten beschikken over welke gegevens. Hieruit blijkt ook het 

belang van de opdracht van de hoofdconstructeur, deze moet immers het totaalbeeld van de constructie 

kunnen bewaken uit oogpunt van constructieve veiligheid. Ook de wijze waarop deze partijen een elementaire 

wijziging, zoals een roltrap, hebben verwerkt, blijft dan in beeld bij de hoofdconstructeur als het gaat om de 

oplossingen en de berekeningen. 

7. Fase gebruiksvergunning: een onderdeel van de gebruiksvergunning is gebouwgebonden. Het gaat met name 

om brandwerende voorzieningen zoals sparingen door brandscheidings- of rookwerende wanden en vloeren, 

het toepassen van brandwerende verf, compartimenteringen, installatieonderdelen zoals brandkleppen, 

blusinstallaties, enz. Al tijdens de uitvoering moeten deze zaken worden gecontroleerd. Dit houdt in dat ca. 12 

weken, of zelfs nog eerder, voor de oplevering de vergunning door de gebruiker moet worden aangevraagd (op 

basis van de voorlopige revisie stukken). Hiervoor moet de indeling van het project wel definitief zijn 

(binnenwanden, werkplekken, enz.). Een voorbespreking met de afdeling die de gebruiksvergunning verstrekt, 

schept vooraf veel duidelijkheid over de exacte eisen.  
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Aandachtspunten 

INLEIDING - In dit hoofdstuk willen we aangeven hoe de bouwbegeleider tijdens de uitvoeringsfase vanuit zijn 

positie zicht houdt op het proces en de uitvoering van de constructieve veiligheid. Dat kan meer zijn dan alleen het 

keuren van wapening, hoewel dat wel een belangrijk onderdeel kan zijn. In deze fase kan en mag niet worden 

verwacht dat hij berekeningen hanteert. Dat proces speelt zich buiten hem om af op de kantoren van de 

constructeurs. Wel kan hij zicht houden op de status van de definitieve gegevens. 

 

1. Afspraken aannemer: een eerste stap is het tekeningenbehoefteschema en het tekeningenroulatieschema 

betreffende de werkzaamheden van onderaannemers, leveranciers en adviseurs, waaronder de 

hoofdconstructeur. Hierin worden alle basisafspraken vastgelegd en bewaakt, met als uitgangspunt de 

uitvoeringsplanning. Een volgende stap is een bewaking van de uitvoeringsplanning. Soms zijn er vertragingen, 

soms moeten onderdelen worden vervroegd in de planning. Wordt uit de planning duidelijk dat er met ploegen 

gaat worden gewerkt, dan moet worden nagedacht over de mogelijkheden en onmogelijkheden van keuren. Er 

moet worden afgesproken hoe men elkaar informeert. Dit kan via 1- of 2- wekelijkse vergaderingen op locatie, 

via bouwvergaderingen, e-mail of telefonisch. Vervolgens moet er een overzicht komen van alle constructieve 

werkzaamheden (tekeningen en berekeningen) die nader onder verantwoordelijkheid van de aannemer moeten 

worden verricht. De constructeur moet helder aangeven hoe hij omgaat met ieder onderdeel van dit overzicht. 

Zo wordt op voorhand duidelijk of correct inhoud wordt gegeven aan het contract tussen opdrachtgever en 

constructeur. Tenslotte moeten heldere afspraken worden gemaakt over het keuren van onderdelen in de 

uitvoeringsfase. 

2. Afspraken constructeur: het uitgangspunt moet zijn dat de hoofdconstructeur de stukken verzendt naar de 

gemeente voor wat betreft de constructieve zaken. Daarnaast is belangrijk dat de constructeur de tekeningen en 

berekeningen van derden controleert en vervolgens indient. Hierbij moeten ook meegenomen worden de items 

van andere adviseurs / onderaannemers die de constructie kunnen beïnvloeden. Met de constructeur moet 

worden afgesproken dat hij van alle verzonden stukken naar de gemeente, een afschrift stuurt aan de directie. 

De directie behoudt zo overzicht van de voortgang van indiening. De directie kan op basis hiervan ook bewaken 

welke stukken afgetekend en wel weer op het werk geretourneerd zouden moeten zijn. Als er een onderdeel 

voor keuring wordt aangeboden, dan is in een oogopslag duidelijk of de desbetreffende tekeningen en 

berekeningen al retour zijn. Zijn de gegevens nog niet ontvangen van de gemeente, dan is contact tussen de 

directie en de gemeente nodig. De opstelling van de directie zal zijn dat er zonder goedgekeurde tekeningen 

niet mag worden gestort.  

 



  CONTROLEPLAN CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID 00.03.10 

 

 © 2018 Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. – Op het gebruik van de controleplannen zijn de 

 Voorwaarden van CBB van toepassing: www.controleplannen.nl/algemenevoorwaarden. 

 telefoon: 026 – 386 86 00   website: www.controleplannen.nl versie 2018-01 

pagina 7 - 11 

3. Projectstart: bij de start van 

het project is het aan te 

bevelen dat er een 

kennismakingsgesprek wordt 

georganiseerd tussen de 

inspectie van Bouw- en 

Woningtoezicht, de 

constructeur, de aannemer en 

de bouwdirectie, inclusief 

opzichter. In dit gesprek 

kunnen werkafspraken worden 

gemaakt voor wat betreft het 

melden van 

keuringsmomenten, de 

bewaking van de voortgang 

van in te dienen tekeningen en 

berekeningen, het eventueel 

toepassen van bijzondere 

constructies en de daarbij 

behorende controles, het 

invullen van de nadere eisen 

van de bouwvergunning. Ook het door de aannemer opgestelde overzicht van nadere constructieve tekeningen 

en berekeningen en de rol van de constructeur moeten worden besproken. Er kan op dat moment maar beter 

helderheid gegeven worden over wat de hoofdconstructeur wel en niet controleert. Als dit naar de mening van 

de gemeente onvoldoende is, dan kan zij de opdrachtgever er op dat moment over aanspreken. De gemeente is 

bevoegd om onderdelen van het project stil te leggen als naar haar mening de constructieve veiligheid 

onvoldoende is gewaarborgd. 

4. Keuringen: vanuit historisch perspectief gezien was het gebruikelijk dat de uitvoerder zelf eerst een keuring 

verrichtte alvorens een onderdeel voor keuring werd aangeboden. In de loop van de tijd is dat verwaterd, mede 

gezien het feit dat de uitvoerder meer en meer taken kreeg toebedeeld. Het blijft echter onverminderd een 

verantwoordelijkheid dat degene die een onderdeel vervaardigt ook de eerste is die keurt; de aannemer keurt 

het in opdracht van hem gemaakte werk altijd, de opzichter keurt ook en zal de aannemer bij teveel afwijkingen 

wijzen op zijn verantwoordelijkheid om beter werk te maken en hierop zelf intensiever toe te zien. Geadviseerd 

wordt om hier pragmatisch mee om te gaan. Bij grote en ingewikkelde projecten wordt geadviseerd om de 

controle door middel van keuringsrapporten te organiseren. Soms kan het wenselijk zijn om de constructeur 

zelf te laten keuren. Bij relatief eenvoudige onderdelen kan de keuring eventueel gezamenlijk (uitvoerder, 

opzichter en zelfs de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht) worden uitgevoerd.  

5. Wat keurt de gemeente: de gemeente zal in principe alles kunnen keuren wat een relatie heeft met het 

Bouwbesluit en de omgevingsvergunning. Het Bouwbesluit toetst op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en 

energiezuinigheid en milieu. De constructieve veiligheid is dus een belangrijke zaak voor de controlerende 

instanties. De bouwbegeleider moet zich realiseren dat de gemeente weinig belangstelling zal tonen voor de 

esthetische kwaliteit, voor zover die geen relatie heeft met welstandsnota.  

6. Meldingen aan de gemeente: het doorgeven van keuringsmomenten kan het beste door de aannemer worden 

verzorgd. Hij is degene die precies weet wanneer een onderdeel gereed is voor keuring. Het opstellen van een 

stortschema kan een handig hulpmiddel zijn, mits niet vergeten wordt wijzigingen consequent door te voeren 

en te melden. Voor het vastleggen van de resultaten van de keuring door de gemeente zal in de regel door de 

gemeente geen rapport worden gemaakt. Hierover moet met de aannemer een goede werkafspraak gemaakt 

worden; zorg er als bouwbegeleider voor dat je daar afschriften van ontvangt. 

7. Meldingen aan de opzichter: ook een melding aan het toezicht is nodig, zeker als er sprake is van parttime 

toezicht. In dat geval moet de opzichter soms zijn programma aanpassen. De resultaten van de keuringen van 

het toezicht worden vastgelegd in de inspectielijsten. Naast opmerkingen van constructieve aard kunnen het 

Fig. 1 | Bij de start van het project is het aan te bevelen dat er een kennismakingsgesprek 

wordt georganiseerd 
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uiteraard ook andere opmerkingen zijn, zoals opmerkingen van installatie technische aard, een vervuilde 

bekisting of verkeerde maatvoering. Hiermee is ook duidelijk dat een keuring van de inspecteur van Bouw- en 

Woningtoezicht nooit de keuring van de opzichter kan vervangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handige internetsites: 

 
www.betonvereniging.nl: website van de Betonvereniging 
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C | Inspectielijst 

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

A. Administratief    

1. Dekt de opdracht van de constructeur de gehele uitvoeringsfase    

2. Controleert de constructeur de tekeningen en berekeningen van 

derden 

   

3. Is er bij een gecombineerd project een controlerende constructeur    

4. Worden werkplannen omschreven in het bestek    

5. Is te voorzien dat één opzichter voldoende tijd heeft om alle 

wapening te keuren 

   

6. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld    

7. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld    

8. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

9. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter 

controle 

   

10. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

ingediend ter controle 

   

11. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist    

12. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

13. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

14. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering    

15. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

16. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd?    

17. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel    

B. Voorbereiding    

18. Zijn de werkplannen getoetst door de constructeur    

19. Is er een protocol inzake 'constructieve wijzigingen'    

20. Zijn er afspraken gemaakt over keuringen door de aannemer    

21. Ontvangt de opzichter een melding van 'ingediende stukken'    

22. Is er een voorbespreking geweest met de inspecteur BWT    

23. Is er een overzicht van uit te werken berekeningen door de 

aannemer / onderaannemers / leveranciers 
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

24. Is er een overzicht van uit te werken tekeningen door de aannemer 

/ onderaannemers / leveranciers 

   

25. Is een brandoverslagberekening noodzakelijk    

26. Is een windlastberekening noodzakelijk    

27. Is een noodoverstort berekening noodzakelijk    

28. Zijn de prefab elementen conform protocol ingediend    

29. Zijn de afbouwelementen conform protocol ingediend    

30. Is er een werkplan ingediend ter controle    

31. Is het werkplan goedgekeurd    

32. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

33. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

34. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

35. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

36. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

37. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle    

38. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

39. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig    

40. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

41. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet    

42. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle 

betrokken partijen 

   

43. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk    

44. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

45. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)    

C. Uitvoering    

46. Is de maatvoering gecontroleerd    

47. Zijn goedgekeurde tekeningen tijdig retour op de bouw    

48. Zijn alle ingediende stukken retour van BWT    

49. Is een gebruiksvergunning tijdig aangevraagd    

50. Worden brandwerende voorzieningen regelmatig geïnspecteerd 

door BWT 

   

D. Nacontrole    

51. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

52. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerkt    

53. Zijn alle revisiestukken ingediend bij BWT    
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 Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


