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Modernisering bouwwetgeving: uitstel is geen afstel
KiK van KOMO stroomlijnt samenwerken aan kwaliteit in de bouw
De behandeling van de Wkb (ontwerp Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen) in de 
Eerste Kamer leidt er toe dat het kabinet 
het wetsontwerp aanpast. Het wetsont-
werp legt daarna, indien nodig, opnieuw 
de parlementaire weg af. Komt van uitstel 
afstel? Wij zijn er van overtuigd: nee. 
Modernisering van de bouwwetgeving 
is hard nodig. Dat beseffen de politieke 
partijen ook. Gevolg: de bouwkolom zal 
veel intensiever moeten samenwerken aan 
aantoonbare kwaliteit. KiK van KOMO is 
de tool die daar speciaal voor is ontwik-
keld. Oók voor bouwbedrijven.

Minder regeldruk
Al ruim 20 jaar is die modernisering onder-
werp van gesprek in Den Haag. In zijn brief 
aan de Tweede Kamer (d.d. 7 februari 2014) 
gaf Minister Blok aan onder andere voor-
nemens te zijn bestaande instrumenten van 
kwaliteitsverklaringen, prestatieverklarin-
gen en private documenten een plaats geven 
binnen het nieuwe stelsel van kwaliteitsbor-
ging. 

Doel: minder regeldruk, betere bescherming 
van de bouwconsument én het vervangen 
van publiek toezicht op een bouwplan vóóraf 
naar gestructureerd privaat toezicht tijdens 
het bouwproces en de oplevering.

Meer verantwoordelijkheden 
Eén van de consequenties van een betere 
bescherming van de ‘bouwconsument’ 
(lees: opdrachtgever, koper/gebruiker) is 
een accentverschuiving van verantwoorde-
lijkheden naar bouwers. Bouwers moeten 
in het nieuwe stelsel kunnen aantonen, op 
een voorgeschreven wijze, dat zij goed werk 
hebben geleverd. Lees: de juiste materialen 
op de juiste manier hebben toegepast, zoda-
nig dat de risico’s van het project afdoende 
zijn ondervangen. Dit wordt getoetst door 
een gecertificeerde, externe kwaliteitsbor-
ger. Met het KOMO instrument Kwaliteits-
borging (KiK) levert u bij ieder project het 
bewijs.

Zes voordelen van KiK 
KiK biedt specifieke voordelen voor bouwers 
die zich voorbereiden op een nieuwe bouw-
wetgeving.
•  Risico-beoordelingstool en borgingstool 

inéén;
•  KiK genereert het KiK Bouwrapport: het 

bewijs voor kwalitatief werk;
•  KiK is een modulair instrument. Ook 

opdrachtgevers, voorschrijvers en kwali-
teitsborgers werken ermee. De bouwkolom 
spreekt één taal;

•  KiK is geschikt voor alle gevolgklassen 
(risicoklassen) die het wetsvoorstel kent; 

andere tools zijn dus niet nodig;
•  KiK is geschikt voor alle soorten bouw-

werken in woning, utiliteit, weg, en water-
bouw;

•  KiK werkt makkelijk en is powered by 
KOMO.

KiK is en blijft beschikbaar
Dat zijn, opgeteld bij de plezierige prijsstel-
ling van KiK, belangrijke aspecten, óók nu 
in de Eerste Kamer is toegezegd om in een 
aangepast wetsontwerp een aantal onderde-
len net wat anders in te richten.
De algemene verwachting is dat dit, ondanks 
het nodige gekrakeel in de media, goeddeels 
in lijn zal zijn met het ontwerp van de wet 
die afgelopen voorjaar door de Tweede 
Kamer is aangenomen. KiK blijft dan ook 
uiteraard gewoon beschikbaar en wordt, 

zoals hiervoor, steeds verder ingevuld om 
nog verder aan de gebruikswensen van de 
markt tegemoet te komen.

Door de praktijk, voor de praktijk
Omdat KiK door KOMO is ontwikkeld op 
verzoek van en in nauwe samenwerking 
met de markt, met dit doel verenigd in het 
Platform Voorbereiding Stelselherziening 
(PVS), zijn per gebruikersgroep alle voorde-
len samengebracht en onderling op elkaar 
afgestemd. Die aanbeveling wordt onder-
steund door praktijktests (pilots) in de actu-
ele bouw. 

Ontzorgen van bouwbedrijven
De voordelen van KiK voor algemene bouw-
kwaliteit én de specifieke voordelen voor 
iedere doelgroep zijn overzichtelijk gemaakt 
op de website kik-komo.nl. Op deze site 
staat ook hoe KiK werkt. Het ontzorgen van 
bouwbedrijven is een belangrijke doelstel-
ling van KiK. Interessant is dat met KiK in 
combinatie met specifieke BRL-certifice-
ringen zélf de regie over het kwaliteitsbor-
gingstracé kunnen voeren. Onder de streep 
scheelt dat het bouwbedrijf ieder project 
opnieuw veel kosten.
Het is inmiddels mogelijk om in te schrijven 
voor KiK: modules, prijzen en voorwaarden 
staan op www.kik-komo.nl
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