ADDENDUM REGLEMENT ERKENNING
Technical Inspection Service (TIS) versie 3.1.
Definitief v 1.0

6-12-2019

In dit Addendum zijn de wijzigingen vastgelegd ten opzichte van het
Reglement Erkenning Technical Inspection Service v3.1 , d.d. 9-12-2015.

Inleiding
Dit document is opgesteld ter aanvulling op het Reglement Erkenning TIS versie 3.1 d.d.: 9-12-2015 t.b.v.
de toelating van het Instrument TIS tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen.

1.2 Doelstelling
Toevoegen:
De doelstelling van het instrument TIS is het borgen van de technische bouwkwaliteit van een Bouwwerk
na Oplevering, vanaf beoordeling van het (ontwerp van het) bouwplan tot en met de Oplevering. Het
Schema dat hieraan ten grondslag ligt dient als instrument voor kwaliteitsborging, opdat
gerechtvaardigd vertrouwen ontstaat en kan worden vastgesteld dat een Bouwwerk wordt ontworpen
en gebouwd in overeenstemming met de bouwtechnische voorschriften.
Het toepassingsgebied van het Schema betreft alle type Bouwwerken, wat betekent Bouwwerken met
gevolgklasse CC1, CC2 en CC3.
De opdrachtgever van de TIS kan ervoor kiezen om één of meerdere Scopes uit te vragen. De in het
Schema gedefinieerde en uitgewerkte Scopes zijn de volgende:
•
Constructieve Veiligheid
•
Brandveiligheid
•
Bouwfysica
•
Gebouw-gebonden installaties
•
Algemeen Bouwkundig
Het Beoordelingskader van een TIS omvat, binnen de overeengekomen Scopes, het geheel aan normen,
richtlijnen en overige overeen te komen (private) eisen, waarbinnen het ontwerp en Bouwwerk in het
kader van de TIS-werkzaamheden zal worden beoordeeld.
Als alle bovenstaande Scopes zijn overeen gekomen, dekt het beoordelingskader het voldoen van
ontwerp en het Bouwwerk aan het vigerende Bouwbesluit/Besluit Bouwwerken leefomgeving,
tenminste hoofdstuk 2 t/m 6 Bouwbesluit 2012.
Als niet alle bovenstaande Scopes zijn overeen gekomen, dekt het beoordelingskader het voldoen van
ontwerp en het Bouwwerk aan de delen van het vigerende Bouwbesluit/Besluit Bouwwerken
leefomgeving die onderwerp zijn binnen de overeengekomen Scope, tenminste hoofdstuk 2 t/m 6
Bouwbesluit 2012.

3.3. Deskundige medewerkers
Toevoegen:
Tijdens het reguliere 6-wekelijks overleg van de TIS Branchevereniging wordt het onderwerp
‘opleidingen’ als vast agendapunt meegenomen.

6.6. Beslissing omtrent de Voorlopige Erkenning
Toevoegen:
De Voorlopige Erkenning heeft uitsluitend betrekking op de goedgekeurde scope.
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7. Het herhalingsonderzoek
7. 4. Uitvoering van het herhalingsonderzoek
Toevoegen:
De beoordelingen worden gedaan op basis van een minimaal 1 x per jaar uit te voeren bureau audit (toets
administratieve organisatie).
De beoordeling van de deskundigheid wordt uitgevoerd door per kwaliteitsborger tenminste 1:20 reality
checks uit te voeren per toepassing van het instrument in een project. Hiervan wordt minimaal 1 reality
check onaangekondigd uitgevoerd.
Toevoegen:
7.7. Procedure beslechten geschillen tussen instrumentaanbieder en kwaliteitsborger
Beschrijving interne procedure instrumentaanbieder in het geval dat er een geschil optreedt tussen de
instrumentaanbieder en de kwaliteitsborger
Op welke wijze wordt gehandeld wanneer:
1. De kwaliteitsborger is gewaarschuwd;
1a De oorzaak/reden van het geschil wordt per direct in behandeling genomen door de kwaliteitsborger.
1b. De reactie wordt gedeeld met de instrumentaanbieder. Hierna volgt:
1c. Intrekking van het geschil
1d. kwaliteitsborger dient aanpassingen/verbeteringen uit te voeren waarna het voorstel wederom wordt
aangeboden. Hierna volgt afhankelijk van de reactie van de instrumentaanbieder 1c, 1d of 2.
2. De kwaliteitsborger (lees de toelating) is geschorst;
2a. De kwaliteitsborger wordt per omgaande aangetekend geïnformeerd over de opgelegde sanctie
2b. De oorzaak/reden van de opgelegde schorsing dient per direct in behandeling genomen.
2c. De reactie wordt gedeeld met de instrumentaanbieder. Hierna volgt:
2d. kwaliteitsborger dient aanpassingen/verbeteringen uit te voeren waarna het voorstel wederom
wordt aangeboden. Hierna volgt afhankelijk van de reactie van de instrumentaanbieder 2c, 2d of 3.
3. De toelating is ingetrokken. Daarbij is omschreven op welke wijze de opdrachtgever wordt geïnformeerd
op welke wijze geconstateerde afwijkingen worden weggenomen en herstelmaatregelen worden
doorgevoerd.
3a. De kwaliteitsborgers worden per omgaande aangetekend geïnformeerd over de opgelegde
intrekking.
3b. De oorzaak/reden van de opgelegde intrekking dient per direct in behandeling genomen.
3c. De reactie wordt gedeeld met de instrumentaanbieder. Hierna volgt:
3d. Kwaliteitsborger dient aanpassingen/verbeteringen uit te voeren in het voorstel waarna het voorstel
wederom wordt aangeboden. Hierna volgt afhankelijk van de reactie van de instrumentaanbieder 3c, 3d
of intrekking krijgt definitief karakter waarbij de werkzaamheden van de kwaliteitsborger door een
collega kwaliteitsborger zal worden overgenomen.
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Toevoegen:
7.8 Procedure beslechten geschillen kwaliteitsborger en opdrachtgever

Escalatieladder geschil kwaliteitsborger en opdrachtgever
Afnemende escalatie
Actie 1.
Reactie
Actie 2.
Reactie

Actie 3.

Reactie

Actie 4.

Toenemende escalatie

1a. Aannemer wordt door middel van een toetsformulier op de hoogte gebracht van een bevinding in kader van de
kwaliteitsborging
1a. Aannemer staat open voor de dialoog en
Aannemer reageert niet of afhoudend
reageert via het daarvoor opgesteld
toetsformulier.
2a. Hertoets wordt uitgevoerd
2b. Via diverse communicatiemiddelen wordt contact gezocht met
aannemer om te reageren op de aangegeven bevinding.
Men komt met een
Men komt met een
Ze staan open voor de
Ze reageren niet of afhoudend
duidelijke reactie.
algemene reactie dat
dialoog en reageren via
niet steekhoudend is.
het daarvoor opgestelde
toetsformulier
3a. Bevinding wordt
3b. Hertoets wordt
Naar actie 2a
3c. Wij nemen contact op met de
als afgehandeld
verzonden met
opdrachtgever/ bevoegd gezag
beschouwd
mededeling dat
waarbij de bevinding wordt gedeeld
bevinding gehandhaafd
en de noodzaak tot reageren wordt
blijft
aangegeven t.b.v. waarborging van
de constructieve veiligheid of ieder
ander van toepassing zijnde
relevante scope.
Ze houden ons aan het
Ze staan open
Ze reageren niet
lijntje
voor de dialoog
of afhoudend
en reageren via
het daarvoor
opgestelde
toetsformulier
Naar actie 2b.
Naar actie 2a.
Verzoek aan
opdrachtgever/
bevoegd gezag tot
stilleggen van de
werkzaamheden

8. Overige bepalingen
Toevoegen:
8.8.3. Sanctie TO
Escalatiemodel in geval van sancties
Als door de toelatingsorganisatie een sanctie wordt opgelegd aan een TIS, dan is onderstaande
procedure van toepassing.
1.

4

Te nemen stappen, als een TIS is gewaarschuwd:
a. De oorzaak/reden van de opgelegde sanctie wordt per direct in behandeling genomen door
de betreffende TIS
b. De reactie wordt binnen 10 werkdagen gedeeld met de toelatingsorganisatie.

Hierna volgt, afhankelijk van de reactie van de toelatingsorganisatie: 1c, 1d of 2.
c. Intrekking van de sanctie.
d. De betreffende TIS voert binnen 10 werkdagen verbeteringen door waarna het voorstel
wederom wordt aangeboden.
2. Te nemen stappen, als de toelating van een TIS is geschorst:
a. De gelieerde TIS-organisaties (kwaliteitsborgers) worden per ommegaande aangetekend
geïnformeerd over de opgelegde sanctie.
b. De oorzaak/reden van de opgelegde schorsing wordt per direct in behandeling genomen
door de betreffende TIS.
c. De reactie wordt binnen 10 werkdagen gedeeld met de toelatingsorganisatie.
Hierna volgt, afhankelijk van de reactie van de toelatingsorganisatie, 2d of 3.
d. De betreffende TIS voert binnen 10 werkdagen verbeteringen door waarna het voorstel
wederom wordt aangeboden
3. Te nemen stappen, als de toelating van de betreffende TIS is ingetrokken, zoals bedoeld in artikel 7ae
t/m 7ag van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB):
a. De gelieerde TIS-organisaties (kwaliteitsborgers) worden per ommegaande aangetekend
geïnformeerd over de opgelegde intrekking.
b. De oorzaak/reden van de opgelegde intrekking wordt per direct in behandeling genomen
door de betreffende TIS.
c. De reactie wordt binnen 10 werkdagen gedeeld met de toelatingsorganisatie.
Hierna volgt, afhankelijk van de reactie van de toelatingsorganisatie, 3d of de intrekking krijgt een
definitief karakter waarbij het instrument geldig blijft gedurende zes maanden na de datum waarop de
beschikking tot intrekking van de toelating is gegeven, in de gevallen waarin de kwaliteitsborging met
toepassing van dat instrument voor die datum is aangevangen.
d. De betreffende TIS voert binnen 10 werkdagen verbeteringen door waarna het voorstel
wederom wordt aangeboden.

Deel2: Prestatiecriteria
Toevoegen:
9.2. Informatieverstrekking bij de bouw betrokken partijen
Proceseisen
•

•
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Als een potentieel Gebrek wordt vastgesteld, moet de beoordeelde partij hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte worden gesteld. Tenzij directe actie vereist is, worden andere partijen via
de rapportages geïnformeerd.
Deze informatieplicht heeft uitsluitend betrekking op
o Het voldoen aan de voorschriften in hoofdstuk 2 t/m 6 van het Bouwbesluit 2012
o Afwijkingen van deze voorschriften die het uiteindelijk gebruik van het gebouw in de weg
staan.

Opdrachtgever van
de TIS

X

-

-

A

Rapport Analyse Vraagspecificatie (indien opgesteld)

X

I

I

I

Rapport ToetsScope (indien opgesteld)

X

I

I

I

Rapport Risicoanalyse

X

I

I

I

Rapportages beoordeling van het Definitief Ontwerp

X

-

I/ B

I

Rapportages beoordeling van het Uitvoeringsontwerp

X

-

I/ B

I

Rapportages Inspecties

X

-

I/ B

I

Voortgangsrapportages

X

I

I

I

Eindrapportage inclusief Verklaring van Geen Bezwaar

X

I

I

I

Opdrachtgever/
Bevoegd Gezag van
het werk*

Plan van aanpak TIS

Documenten

TIS

Opdrachtnemer/
vergunninghouder
van het werk

•
•

Indien de afwijkingen nog bestaan op het moment van oplevering dienen deze als voorbehoud te
worden opgenomen in de Verklaring van geen Bezwaar.
Er bestaat meldingsplicht aan het bevoegd gezag over het beëindigen van de opdracht van het
TIS-bureau.
Rapporten moeten verspreid worden conform onderstaande documenten matrix
Rapportages die ter informatie of ter beantwoording worden verspreid (I/ B), worden ter
informatie verspreid als geen Gebrek is geconstateerd en ter beantwoording indien wel een
Gebrek is geconstateerd

X: Archief. A: Ter Acceptatie. I: Ter informatie. B: Ter beantwoording
* Indien eigenaar/gebruiker geen opdrachtgever is heeft deze te allen tijde het recht om
aanvullende informatie op te vragen wanneer er sprake is van een geconstateerd gebrek.

Bijlagen bij deel 1
Toevoegen bij Bijlage 2:
Model Verklaring van Geen Bezwaar
Toevoegen:
Bijlage 4: Sjabloon Auditrapport managementsysteem TIS erkenning v 3.1
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