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Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [datum] tot wijziging 
van de Regeling Bouwbesluit 2012 en de Omgevingsregeling, houdende nadere regels inzake 
kwaliteitsborging voor het bouwen;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 1.47, derde lid, 1.48, tweede lid, 1.49, derde lid, 1.50, vierde lid, 1.52, eerste 
lid, en 1.58, derde lid, van het Bouwbesluit 2012, artikel 10.26b, eerste lid, van het 
Omgevingsbesluit en de artikelen 3.79, derde lid, 3.83, derde lid, 3.84, tweede lid, 3.85, derde lid, 
en 3.86, vierde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving;

Besluit:

Artikel I 

De Regeling Bouwbesluit 2012 wordt gewijzigd als volgt:

A

Na hoofdstuk 5a van de Regeling Bouwbesluit 2012 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

Hoofdstuk 5b. Kwaliteitsborging voor het bouwen

Artikel 5.14 Opleiding, kennis en ervaring kwaliteitsborger
1. De in een instrument voor kwaliteitsborging beschreven eisen over de opleiding en ervaring, 
bedoeld in artikel 1.47 van het besluit, omvatten voor de kwaliteitsborging van bouwwerken onder 
gevolgklasse 1 ten minste:
a. voor werkzaamheden in het kader van risicobeoordelingen, vaststellen van borgingsplannen en 

de algemene coördinatie bij kwaliteitsborging:
10. een diploma op HBO-niveau;
20. kennis van de inhoud en systematiek van het Bouwbesluit 2012; en
30. ten minste drie jaar werkervaring als leidinggevende met:

 het coördineren en organiseren van projecten;
 het uitvoeren van risicobeoordelingen van bouwplannen;
 het vaststellen van borgingsplannen; en
 het controleren en beoordelen van bouwwerken aan de algemene bepalingen voor 

bouwwerken en de regels voor bruikbaarheid van het Bouwbesluit 2012;
b. voor werkzaamheden in het kader van constructieve veiligheid:

10. een diploma op HBO-niveau;
20. kennis van het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de regels voor constructieve 

veiligheid; en
30. ten minste drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:

 constructies op het voldoen aan de regels voor constructieve veiligheid van het 
Bouwbesluit 2012;

 constructietekeningen en –berekeningen, inclusief de schematisering en de toegepaste 
rekenmethoden; en

 constructieve bouwmaterialen; 
c. voor werkzaamheden in het kader van brandveiligheid:

10. een diploma op MBO4-niveau;
20. kennis van het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de regels voor brandveiligheid; en
30. ten minste vijf jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van bouwwerken op 

het voldoen aan de regels voor brandveiligheid van het Bouwbesluit 2012;
d. voor werkzaamheden in het kader van bouwfysica:

10. een diploma op MBO4-niveau;
20. kennis van het Bouwbesluit 2012 over de regels voor gezondheid, energiezuinigheid en 

milieu; en
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30. ten minste drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:
 bouwwerken op het voldoen aan de regels voor gezondheid van het Bouwbesluit 2012;
 bouwwerken op het voldoen aan de regels voor energiezuinigheid en milieu van het 

Bouwbesluit 2012; en
 gelijkwaardige oplossingen in het kader van gezondheid, energiezuinigheid en milieu;

e. voor werkzaamheden in het kader van installaties:
10. een diploma op MBO4-niveau;
20. kennis van het Bouwbesluit 2012 over de regels voor installaties; en
30. ten minste drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:

 installaties op het voldoen aan de regels van het Bouwbesluit 2012; en
 gelijkwaardige oplossingen in het kader installaties;

f. voor werkzaamheden in het kader van controle op de bouw:
10. een diploma op MBO4-niveau;
20. kennis van het Bouwbesluit 2012; en
30. ten minste drie jaar werkervaring met het tijdens de uitvoering controleren en beoordelen 

van bouwwerken op het voldoen aan de regels van het bouwbesluit 2012.
2. Aan de in het eerste lid beschreven eisen is ook voldaan als door ervaring een aantoonbaar 
gelijkwaardig kennisniveau is verkregen.
3. Het instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat uitvoerenden van werkzaamheden in het 
kader van kwaliteitsborging: 

10. kennisnemen van alle wijzigingen in het Bouwbesluit 2012; en
20. ten minste iedere twee jaar deelnemen aan bijscholing op de deelgebieden, bedoeld in het 

eerste lid.

Artikel 5.15 Administratieve organisatie kwaliteitsborger
Het instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat alle gegevens en bescheiden over de 
werkzaamheden van de kwaliteitsborging van een project ten minste zeven jaar na het afgeven 
van een verklaring als bedoeld in artikel 1.50, tweede lid, van het besluit door de kwaliteitsborger 
worden bewaard.

Artikel 5.16 Informatieverstrekking kwaliteitsborger aan instrumentaanbieder
1. Het instrument voor kwaliteitsborging beschrijft dat de projectgegevens die de kwaliteitsborger 
aan een instrumentaanbieder verstrekt, ten minste omvatten:
a. de projectnaam en de locatie;
b. de gevolgklasse en het type bouwwerk;
c. een beknopte beschrijving van het bouwwerk;
d. de lokale of kadastrale aanduiding van het bouwwerk;
e. de projectplanning met ten minste de begindatum en de einddatum van de 
bouwwerkzaamheden; en
f. een verslag van de beoordeling van de onafhankelijke positie van de kwaliteitsborger.
2. Het instrument voor kwaliteitsborging beschrijft dat de in het eerste lid, genoemde gegevens en 
bescheiden uiterlijk twee dagen voor het begin van de bouwwerkzaamheden worden verstrekt.
3. Het instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat na afronding van elk project ten minste 
wordt verstrekt: 
a. het geactualiseerde borgingsplan, met inbegrip van de risicobeoordeling; en
b. de verklaring, bedoeld in artikel 1.50, tweede lid, van het besluit.

Artikel 5.17 Formulier verklaring kwaliteitsborger
Het formulier voor de verklaring, bedoeld in artikel 1.50, vierde lid, van het besluit, is vastgelegd in 
bijlage IX.

Artikel 5.18 Formulier aanvraag toelating instrument
De gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 1.52, eerste lid, van het besluit, zijn vastgelegd in 
bijlage X.
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Artikel 5.19 Verdeelsleutel en doorberekenen toezichtkosten
1. De bijdrage per instrumentaanbieder voor de kosten van de toelatingsorganisatie wordt 
berekend als volgt:
a. per instrument wordt een variabele bijdrage in rekening gebracht, gebaseerd op het aantal 
keren dat het instrument per gevolgklasse wordt toegepast, waarbij onderscheid wordt gemaakt in 
een bedrag per woning en een bedrag per overig bouwwerk; en
b. als peildatum voor het aantal projecten geldt de begindatum van de bouwwerkzaamheden, zoals 
door de instrumentaanbieder gemeld aan de toelatingsorganisatie.
2. De variabele marktbijdrage, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt per instrumentaanbieder 
vastgesteld door middel van de volgende formule, waarbij wordt verstaan onder:

marktbijdrage toezichtskosten per instrument

 =

∑
instrumentaanbieder

(Wgk1 + Wgk2 + Wgk3) ∗ 1 + Pgk1 ∗ 1 + Pgk2 ∗ 2 + Pgk3 ∗ 3

∑
totaal instrumentaanbieders

(Wgk1 + Wgk2 + Wgk3) ∗ 1 + Pgk1 ∗ 1 + Pgk2 ∗ 2 + Pgk3 ∗ 3
∗ 1

4 ∗ B

gk: gevolgklasse;
B: totale toezichtkosten toelatingsorganisatie;
W: totaal aantal woningen per gevolgklasse, zoals door de instrumentaanbieder gemeld aan de 
toelatingsorganisatie; en
P: totaal aantal utiliteitsbouw plus infrastructuurprojecten per gevolgklasse, zoals door de 
instrumentaanbieder gemeld aan de toelatingsorganisatie.

B

De artikelen 1.8 en 1.9 vervallen.

C

Na bijlage VIII worden twee bijlagen toegevoegd die in bijlage I bij deze regeling zijn opgenomen. 

Artikel II

De Omgevingsregeling wordt als volgt gewijzigd:

A 

Na artikel 3.50 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

AFDELING 3.6 KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Artikel 3.51 (opleiding, kennis en ervaring kwaliteitsborger)
1. De in een instrument voor kwaliteitsborging beschreven eisen over de opleiding en ervaring, 
bedoeld in artikel 3.83 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, omvatten voor de kwaliteitsborging 
van bouwactiviteiten onder gevolgklasse 1 ten minste:
a. voor werkzaamheden in het kader van risicobeoordelingen, vaststellen van borgingsplannen en 

de algemene coördinatie bij kwaliteitsborging:
10. een diploma op HBO-niveau;
20. kennis van de inhoud en systematiek van het Besluit bouwwerken leefomgeving; en
30. ten minste drie jaar werkervaring als leidinggevende met:

 het coördineren en organiseren van bouwprojecten;
 het uitvoeren van risicobeoordelingen van bouwplannen;
 het vaststellen van borgingsplannen; en
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 het controleren en beoordelen van bouwwerken aan de algemene bepalingen voor 
bouwwerken en de regels voor bruikbaarheid van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving;

b. voor werkzaamheden in het kader van constructieve veiligheid:
10. een diploma op HBO-niveau;
20. kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving met betrekking tot de regels voor 

constructieve veiligheid; en
30. ten minste drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:

 constructies op het voldoen aan de regels voor constructieve veiligheid van het 
Bouwbesluit 2012 of Besluit bouwwerken leefomgeving;

 constructietekeningen en –berekeningen, inclusief de schematisering en de toegepaste 
rekenmethoden; en

 constructieve bouwmaterialen; 
c. voor werkzaamheden in het kader van brandveiligheid:

10. een diploma op MBO4-niveau;
20. kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving met betrekking tot de regels voor 

brandveiligheid; en
30. ten minste vijf jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van bouwwerken op 

het voldoen aan de regels voor brandveiligheid van het Bouwbesluit 2012 of Besluit 
bouwwerken leefomgeving;

d. voor werkzaamheden in het kader van bouwfysica:
10. een diploma op MBO4-niveau;
20. kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving over de regels voor gezondheid, 

energiezuinigheid en milieu; en
30. ten minste drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:

 bouwwerken op het voldoen aan de regels voor gezondheid van het Bouwbesluit 2012 
of Besluit bouwwerken leefomgeving;

 bouwwerken op het voldoen aan de regels voor energiezuinigheid en milieu van het 
Bouwbesluit 2012 of Besluit bouwwerken leefomgeving; en

 gelijkwaardige oplossingen in het kader van gezondheid, energiezuinigheid en milieu;
e. voor werkzaamheden in het kader van installaties:

10. een diploma op MBO4-niveau;
20. kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving over de regels voor installaties; en
30. ten minste drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:

 installaties op het voldoen aan de regels van het Bouwbesluit 2012; en
 gelijkwaardige oplossingen in het kader installaties; en

f. voor werkzaamheden in het kader van controle op de bouw:
10. een diploma op MBO4-niveau;
20. kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving; en
30. ten minste drie jaar werkervaring met het tijdens de uitvoering controleren en beoordelen 

van bouwwerken op het voldoen aan de regels van het Bouwbesluit 2012 of Besluit 
bouwwerken leefomgeving 2012.

2. Aan de in het eerste lid beschreven eisen is ook voldaan als door ervaring een aantoonbaar 
gelijkwaardig kennisniveau is verkregen.

3. Het instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat uitvoerenden van werkzaamheden in het 
kader van kwaliteitsborging: 
10. kennisnemen van alle wijzigingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving; en
20. ten minste iedere twee jaar deelnemen aan bijscholing op de deelgebieden, bedoeld in het 

eerste lid. 

Artikel 3.52 (administratieve organisatie kwaliteitsborger)
Het instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat alle gegevens en bescheiden over de 
werkzaamheden van de kwaliteitsborging van een project ten minste zeven jaar na het afgeven 
van een verklaring als bedoeld in artikel 3.86, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving 
door de kwaliteitsborger worden bewaard.
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Artikel 3.53 (informatieverstrekking kwaliteitsborger aan instrumentaanbieder)
1. Het instrument voor kwaliteitsborging beschrijft dat de projectgegevens die de kwaliteitsborger 
aan een instrumentaanbieder verstrekt, ten minste omvatten:
a. de projectnaam en de locatie;
b. de gevolgklasse en het type bouwwerk;
c. een beknopte beschrijving van het bouwwerk;
d. de lokale of kadastrale aanduiding van het bouwwerk;
e. de projectplanning met ten minste de begindatum en de einddatum van de 
bouwwerkzaamheden; en
f. een verslag van de beoordeling van de onafhankelijke positie van de kwaliteitsborger.
2. Het instrument voor kwaliteitsborging beschrijft dat de in het eerste lid, genoemde gegevens en 
bescheiden uiterlijk twee dagen voor het begin van de bouwwerkzaamheden worden verstrekt.
3. Het instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat na afronding van elk project ten minste 
wordt verstrekt: 
a. het geactualiseerde borgingsplan, met inbegrip van de risicobeoordeling; en
b. de verklaring, bedoeld in 3.86, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Artikel 3.54 (formulier verklaring kwaliteitsborger)
Het formulier voor de verklaring, bedoeld in artikel 3.86, vierde lid, van het Besluit kwaliteit 
leefomgeving, is vastgelegd in bijlage IVK.

Artikel 3.55 (verdeelsleutel en doorberekenen toezichtkosten)
1. De bijdrage per instrumentaanbieder voor de kosten van de toelatingsorganisatie wordt 
berekend als volgt:
a. per instrument wordt een variabele bijdrage in rekening gebracht, gebaseerd op het aantal 
keren dat het instrument per gevolgklasse wordt toegepast, waarbij onderscheid wordt gemaakt in 
een bedrag per woning en een bedrag per overig bouwwerk; en
b. als peildatum voor het aantal projecten geldt de begindatum van de bouwwerkzaamheden, zoals 
door de instrumentaanbieder gemeld aan de toelatingsorganisatie.
2. De variabele marktbijdrage, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt per instrumentaanbieder 
vastgesteld door middel van de volgende formule, waarbij wordt verstaan onder:

marktbijdrage toezichtskosten per instrument

 =

∑
instrumentaanbieder

(Wgk1 + Wgk2 + Wgk3) ∗ 1 + Pgk1 ∗ 1 + Pgk2 ∗ 2 + Pgk3 ∗ 3

∑
totaal instrumentaanbieders

(Wgk1 + Wgk2 + Wgk3) ∗ 1 + Pgk1 ∗ 1 + Pgk2 ∗ 2 + Pgk3 ∗ 3
∗ 1

4 ∗ B

gk: gevolgklasse;
B: totale toezichtkosten toelatingsorganisatie;
W: totaal aantal woningen per gevolgklasse, zoals door de instrumentaanbieder gemeld 
aan de toelatingsorganisatie; en
P = totaal aantal utiliteitsbouw plus infrastructuurprojecten per gevolgklasse, zoals door de 
instrumentaanbieder gemeld aan de toelatingsorganisatie. 

Artikel 3.56 (gegevens en bescheiden aanvraag toelating instrument)

De gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 10.26b, eerste lid, van het Omgevingsbesluit, zijn 
vastgelegd in bijlage IVL.

B

In de artikelen 5.35, 5.36 en 5.43 wordt ‘of een melding als bedoeld in artikel 6.7 van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving’ vervangen door ‘of meldingen als bedoeld in de artikelen 2.18 en 6.7 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving’. 

C
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Na bijlage PM worden twee bijlagen PM toegevoegd die in bijlage II bij deze regeling zijn 
opgenomen. 

Artikel III

1. Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel I, in werking op PM. 

2. Artikel II treedt in werking op een bij ministerieel besluit te bepalen tijdstip.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

PM 
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Bijlage I bij artikel I van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van [datum] tot wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 en de 
Omgevingsregeling, houdende nadere regels inzake kwaliteitsborging voor het bouwen

Bijlage IX Formulier verklaring kwaliteitsborger 
Behorende bij artikel 5.17 Regeling Bouwbesluit 2012

VERKLARING BIJ GEREEDMELDING
Als bedoeld in artikel 3.86, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving

Kwaliteitsborger
Bedrijfsnaam …………………………………………………………………………………………………

Naam …………………………………………………………………………………………………

Functie …………………………………………………………………………………………………

KvK-nummer …………………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer……………..…………………………………………………………………………………

E-mailadres …………………………………………………………………………………………………

Toegelaten instrument ………………………………………………………… Reg. nr. Tlokb ….…..……

Initiatiefnemer / indiener bouwmelding
Naam …………………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………………

Kenmerk melding……………………………………………………………………..…… d.d. … / … / …..

Locatie Bouwactiviteit: ……………………………………………………………………

Adres1 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kadastrale aanduiding………………………………………………………………………………………….

Coördinaten bouwwerk(en)……………………………………………………………………………………

Hierbij verklaart ondergetekende dat:
a. hij toestemming heeft van de instrumentaanbieder om het instrument toe te passen;
b. hij de kwaliteitsborging heeft uitgevoerd volgens de in het instrument gestelde eisen;
c. er naar zijn oordeel een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het bouwwerk voldoet aan de regels, 

bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Aldus naar waarheid opgemaakt en ondertekend op … / … / …… te …………………………………….

Naam, functie en handtekening2 namens de kwaliteitsborger

1 Indien er geen adres (bekend) is kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie invullen.
2 Een gewone handtekening of een elektronische niet gekwalificeerde handtekening volstaat.
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Bijlage X. Aanvraagformulier toelating instrument

Behorende bij artikel 5.18 Regeling Bouwbesluit 2012

Het aanvraagformulier bevat ten minste onderstaande onderdelen:

A. Aanvraaggegevens [in te vullen door Toelatingsorganisatie]

Registratienummer…………………………………………………………………

Instrumentnaam …………………………………………………………………

Uw referentiecode …………………………………………………………………

Ingediend op …………………………………………………………………

Ingediende bijlagen …………………………………………………………………

B. Aanvrager (instrumentaanbieder):

1. Bedrijf

KvK-nummer …………………………………………………………………

Vestigingsnummer …………………………………………………………………

Statutaire naam …………………………………………………………………

Handelsnaam …………………………………………………………………

2. Contactpersoon 

Geslacht  Man  Vrouw 

Voorletters …………………………………………………………………

Voorvoegsels …………………………………………………………………

Achternaam …………………………………………………………………

Functie …………………………………………………………………

3. Vestigingsadres bedrijf 

Postcode …………………………………………………………………

Huisnummer …………………………………………………………………

Huisnummertoevoeging …………………………………………………………………

Huisletter …………………………………………………………………

Straatnaam …………………………………………………………………

Woonplaats …………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………

4. Correspondentieadres 

Adres …………………………………………………………………

5. Contactgegevens 

Telefoonnummer …………………………………………………………………

E-mailadres …………………………………………………………………

Adres berichtenbox …………………………………………………………………

C. Instrument

6. Instrument 

Naam instrument …………………………………………………………………

Instrument is gebaseerd op een reeds toegelaten instrument? 
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 JA, registratienummer …………………………………  NEE

Gevolgklasse   GK1  GK2  GK3

Type bouwwerken …………………………………………………………………

D. Toe te voegen bijlagen

Beschrijving van het instrument voor kwaliteitsborging waarin ten minste de onderdelen van 

par. 1.9.3 van Bouwbesluit 2012 aan bod komen.

E. Nawoord en ondertekening

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er kosten 

verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Handtekening aanvrager

Datum …………………………………………………………………

Handtekening …………………………………………………………………
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Bijlage II bij artikel II van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van [datum] tot wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 en de 
Omgevingsregeling, houdende nadere regels inzake kwaliteitsborging voor het bouwen

Bijlage IVK Formulier verklaring kwaliteitsborger 
Behorende bij artikel 3.54 van de Omgevingsregeling

VERKLARING BIJ GEREEDMELDING
Als bedoeld in artikel 3.86, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving en bijlage IVK van de 
Omgevingsregeling

Kwaliteitsborger
Bedrijfsnaam …………………………………………………………………………………………………

Naam …………………………………………………………………………………………………

Functie …………………………………………………………………………………………………

KvK-nummer …………………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer……………..…………………………………………………………………………………

E-mailadres …………………………………………………………………………………………………

Toegelaten instrument ………………………………………………………… Reg. nr. Tlokb ….…..……

Initiatiefnemer / indiener bouwmelding
Naam …………………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………………

Kenmerk melding……………………………………………………………………..…… d.d. … / … / …..

Locatie Bouwactiviteit: ……………………………………………………………………

Adres3 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kadastrale aanduiding………………………………………………………………………………………….

Coördinaten bouwwerk(en)……………………………………………………………………………………

Hierbij verklaart ondergetekende dat:
d. hij toestemming heeft van de instrumentaanbieder om het instrument toe te passen;
e. hij de kwaliteitsborging heeft uitgevoerd volgens de in het instrument gestelde eisen;
f. er naar zijn oordeel een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het bouwwerk voldoet aan de regels, 

bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Aldus naar waarheid opgemaakt en ondertekend op … / … / …… te …………………………………….

Naam, functie en handtekening4 namens de kwaliteitsborger

3 Indien er geen adres (bekend) is kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie invullen.
4 Een gewone handtekening of een elektronische niet gekwalificeerde handtekening volstaat.
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Bijlage IVL. Aanvraagformulier toelating instrument

Behorende bij artikel 3.56 van de Omgevingsregeling

Het aanvraagformulier bevat ten minste onderstaande onderdelen:

A. Aanvraaggegevens [in te vullen door Toelatingsorganisatie]

Registratienummer…………………………………………………………………

Instrumentnaam …………………………………………………………………

Uw referentiecode …………………………………………………………………

Ingediend op …………………………………………………………………

Ingediende bijlagen …………………………………………………………………

B. Aanvrager (instrumentaanbieder):

7. Bedrijf

KvK-nummer …………………………………………………………………

Vestigingsnummer …………………………………………………………………

Statutaire naam …………………………………………………………………

Handelsnaam …………………………………………………………………

8. Contactpersoon 

Geslacht  Man  Vrouw 

Voorletters …………………………………………………………………

Voorvoegsels …………………………………………………………………

Achternaam …………………………………………………………………

Functie …………………………………………………………………

9. Vestigingsadres bedrijf 

Postcode …………………………………………………………………

Huisnummer …………………………………………………………………

Huisnummertoevoeging …………………………………………………………………

Huisletter …………………………………………………………………

Straatnaam …………………………………………………………………

Woonplaats …………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………

10. Correspondentieadres 

Adres …………………………………………………………………

11. Contactgegevens 

Telefoonnummer …………………………………………………………………

E-mailadres …………………………………………………………………

Adres berichtenbox …………………………………………………………………

C. Instrument

12. Instrument 

Naam instrument …………………………………………………………………

Instrument is gebaseerd op een reeds toegelaten instrument? 
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 JA, registratienummer …………………………………  NEE

Gevolgklasse   GK1  GK2  GK3

Type bouwwerken …………………………………………………………………

D. Toe te voegen bijlagen

Beschrijving van het instrument voor kwaliteitsborging waarin ten minste de onderdelen van 

afdeling 10.7B en 3.19 van het Besluit bouwwerken leefomgeving aan bod komen.

E. Nawoord en ondertekening

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er kosten 

verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Handtekening aanvrager

Datum …………………………………………………………………

Handtekening …………………………………………………………………


