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Wat is de BRL 5019?  
Het toepassingsgebied van deze KOMO 
Beoordelingsrichtlijn is het borgen van het 
voldoen van een (te bouwen) bouwwerk aan 
Bouwbesluit 2012 (binnenkort BBL) door 
middel van beoordeling van een bouwplan en 
toezicht op de bouw. 
 
De, in deze beoordelingsrichtlijn BRL 5019, 
gestelde eisen worden door certificatie-
instellingen gehanteerd bij de behandeling 
van een aanvraag voor c.q. de 
instandhouding van een procescertificaat 
voor kwaliteitsborging voor het bouwen. 
 
De af te geven kwaliteitsverklaringen worden 
als volgt aangeduid:  
 
• KOMO®-procescertificaat. 

                                                                                         
Goed om te weten 
Certificeren op de BRL 5019 is een onderdeel van het 

KIK-instrument waar Stichting KIK-aanbieder van is.  

Om als Kwaliteitsborger, in de zin van de Wet op te 

treden dien je als persoon of bedrijf minimaal 

gecertificeerd te zijn voor de onderdelen 00, 01 en 

99. 

Wil je als persoon of bedrijf diensten verlenen in het 

proces van kwaliteitsborging maar géén 

kwaliteitsborger zijn, dan kan je je laten certificeren 

voor één of meerdere afzonderlijke delen van deze 

BRL 5019. 

Onderdelen (scopes) zijn: 

00+01+99  Coördinator, afgifte verklaring 

00+11 Constructieve veiligheid 

00+12 Brandveiligheid 

00+13 Bouwfysica 

00+14 Installaties 

00+20  Bouwtoezicht  

 

n.b.: naast het behalen van een certificaat dien je bij 

Stichting KIK een training te volgen. 

 

 

 

 

 

 

Wil je als Kwaliteitsborger aan de slag dan moet je ook 

een licentieovereenkomst met Stichting KIK afsluiten. 

De kosten hiervan zijn op te vragen bij Stichting KIK KiK - 

hét instrument voor de Wet kwaliteitsborging in bouw en infra (kik-

komo.nl).  
 
Unique Selling Points (USP’s) 

- Wij hebben veel inzichten in al aanwezige 

kwaliteitsprocedures en certificaten en hoe die 

aansluiten bij de eisen van de Wet  

- Je met het KIK-instrument keuzevrijheid hebt in het 

aanbieden van je diensten zoals: 

o Kwaliteitsborger, verantwoordelijk voor de 

coördinatie en afgifte van de verklaring 

o Specialist, gecertificeerd op een van de 

onderdelen kan je ingehuurd worden door 

een Kwaliteitsborger, werkend binnen zijn 

kwaliteitssysteem en KIK-licentie 

o Externe specialist, gecertificeerd en met 

een eigen KIK-licentie kan de 

Kwaliteitsborger dit deel van het 

borgingsplan aan jou uitbesteden.  

- Een certificaat geeft eenduidige erkenning naar de 

markt m.b.t. vereisten uit de Wet 
 

 
 

https://www.kik-komo.nl/
https://www.kik-komo.nl/
https://www.kik-komo.nl/
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Certificatie proces 

 
 

- U vraagt als zzp’er of bedrijf een BRL 5019 certificaat 
aan bij Kiwa. 

- Na het aanleveren van de nodige informatie bij Kiwa, 
zal een van onze medewerkers contact met u 
opnemen om het verdere proces door te nemen. 

 
          Proces KIWA          Proces KIK 

 
- Conform de eisen uit de BRL 5019 richt u uw 

organisatie in, zet u uw procedures en registraties op. 
Tijdens deze periode kunt u voor vragen bij onze 
auditor terecht en deze zal u ondersteunen waar 
nodig en waar kan.  

-  Als u zover bent komt een auditor van Kiwa uw 
gedocumenteerde kwaliteitssysteem en 
implementatie hiervan beoordelen. Hiervan wordt een 
rapportage opgesteld en indien alles voldoet ontvangt 
u een ‘voorlopig’ certificaat.  
 

- Naast het doorlopen van het toelatingsonderzoek, 
dient u bij Stichting KIK een training voor het gebruik 
van de Tool te volgen.   

-  Als u zelfstandig uw werkzaamheden wilt kunnen 
uitvoeren, dient u ook een KIK-licentie aan te vragen 

 
-  Via KIK meldt u zich aan met een (proef)project. Wij 

gebruiken dit proefproject voor de 
deskundigheidstoets. 
 

- Als deze deskundigheidstoets voldoet ontvangt u het 

KOMO-procescertificaat en wordt u door stichting KIK 

aangemeld bij de Toelatingsorganisatie voor 

registratie. 

 
- Vanaf dat moment bent u geregistreerd 

Kwaliteitsborger voor uw scope en houden wij 
volgens, de BRL 5019 onze jaarlijkse audits. Vanuit het 
KIK-reglement zijn er mogelijk ook controles, voor 
meer informatie hierover kunt u zich wenden tot 
stichting KIK. 

 
  

Aanvraag van BRL 5019 
certificaat 
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Certificatie proces: 
 

• De behandeling van de aanvraag en de certificatieprocedure zijn conform hetgeen beschreven in de 
“Algemene Voorwaarden voor het Uitvoeren van Opdrachten: 2014” en het “Kiwa Reglement voor 
Certificatie: 2017”. 

• Ingeval accreditatieinstellingen audits van Kiwa bij uw organisatie wensen bij te wonen, dan zal u uw 
medewerking daartoe verlenen. 

• Het kwaliteitssysteem zal beoordeeld worden overeenkomstig: 
✓ BRL 5019 Kwaliteitsborging voor het bouwen d.d. 31-08-2019 (aanvaard per 17-09-2019);  

 
De Certificatieprocedure bestaat uit twee onderdelen;  

- Toelatingsonderzoek voor het verlenen van het voorlopig certificaat1) 
• Beoordeling van uw gedocumenteerde kwaliteitssysteem en de implementatie daarvan door middel 

van een bedrijfsbezoek (BRL 5019 – 5.2.1); 
• Rapportage van bovenvermelde beoordelingen; 
• Afgifte van het voorlopige certificaat. 

- Beoordeling deskundigheid tijdens een proefproject 
• Via KIK meldt u zich aan met een proefproject en wij gebruiken dit project voor de beoordeling van 

uw deskundigheid. 
• Beoordeling van uw deskundigheid volgens artikel 5.2.2 van BRL 5019 voor alle delen van uw scope 
• Afgifte KOMO-procescertificaat 

1) Zoals aangegeven in artikel 5.1.1 van BRL 5019 

 
Jaarlijks toezicht voor het onderhouden van het certificaat;  

- Het College van Deskundigen beslist jaarlijks over de criteria die leiden tot de indeling in een bepaalde 
stap volgens de tabel in artikel 5.3.2 van BRL 5019. 

- Het aantal projecten dat wij moeten controleren is afhankelijk van het aantal projecten waarvoor u de 
kwaliteitsborging uitvoert en de stap waarin u bent ingedeeld. 

- Voorlopig hebben wij aangehouden dat wij jaarlijks één praktijkonderzoek zullen uitvoeren.  
 

Als u nieuwsgierig bent naar de kosten vraag dan een vrijblijvende offerte op via onderstaande link.  Geef bij uw 
aanvraag door voor welke scopes u een offerte wilt.  
 
https://www.kiwa.com/nl/nl/service/kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-brl5019-komo/  
 
of neem voor overige vragen contact op met: 
 
Jan Koers  
Jan.koers@kiwa.com 
Of bel naar 088 998 45 63. 
 

https://www.kiwa.com/nl/nl/service/kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-brl5019-komo/
mailto:Jan.koers@kiwa.com

