
 

 
Uitkomsten van de 9e bijeenkomst Kennisnetwerk Baksteenmetselwerk 
WET KWALITEITSBORGING BOUW 

 
De metselaar kan het best zelf de kwaliteit van zijn werk borgen. Dat werd 13 januari 2017 
geconcludeerd tijdens de bijeenkomst van het Kennisnetwerk Baksteenmetselwerk over de 
nieuwe Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB). Het thema spitste zich toe op te verwachten 
gevolgen door de WKB op de realisatie van baksteenmetselwerk. KNB en de AVM gaven 
samen invulling aan de bijeenkomst. Verschillende gastsprekers met ervaring op het thema 
kwamen daarbij aan het woord. 
 
De Wet kwaliteitsborging beoogt de toetsing aan het Bouwbesluit bij de markt te leggen, te 
privatiseren. Naar verwachting treedt vanaf 2018 de wet in werking die de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de bouwers legt door een omkering van de 
bewijslast. Op dit moment lopen nog diverse pilots om de werkwijze en gevolgen voor de 
verschillende partijen in kaart te brengen. 
 
Duidelijk werd dat van iedere betrokkene bij de realisatie een gebouw gevraagd c.q. geëist 
wordt om vast te leggen (borgen) dat de juiste kwaliteit op de bouw is geleverd. Voor het 
metselbedrijf en de metselaar betekent dit bijvoorbeeld dat de kritieke factoren in het 
metselproces doormiddel van foto’s en (leverings)documenten aantoonbaar moet worden 
gemaakt en vastgelegd. AVM is hiervoor een eigen tool aan het ontwikkelen. Deze is 
gebaseerd op de huidige Uitvoeringsrichtlijn voor Metselwerk. Dit moet de basis bieden voor 
het aantoonbaar maken dat wordt voldaan aan de gestelde eisen van de verschillende 
Instrumentaanbieders. KOMO ontwikkelde bijvoorbeeld de KIK, KOMO Instrument 
Kwaliteitsborging, die gebruik maakt van de bestaande uitvoerings- en 
beoordelingsrichtlijnen.  
 
Voor nieuws en toelichting op de wet zie www.stichtingibk.nl  
 

Het kennisnetwerk is door KNB geïnitieerd om beter gebruik te maken van de aanwezige 

kennis en expertise binnen de keten van baksteenmetselwerk. Doel is om met deskundigen 

kennis, ervaring en standpunten op technisch vlak over baksteenmetselwerk te delen en 

beschikbaar te stellen. 
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