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Kwaliteitsborging  
van hellende daken
Al jaren geleden hebben de deelnemers aan de kwaliteitsorganisatie 
Stichting Dakmeester een systematiek opgezet, waarmee de kwaliteit van 
de werkzaamheden aan het hellende dak wordt geborgd en vastgelegd.

Digitaal dakdossier
Aan de oorsprong van dit systeem liggen twee gedachten 
ten grondslag. Als eerste hebben de deelnemers nagedacht 
over de manier waarop zij hun opdrachtgevers konden 
voorzien van een zogenaamd ‘dakdossier’. Het voordeel voor 
de opdrachtgever is dat die te allen tijde kan zien hoe de  

Daksysteemgarantie PLUS is een product van de  
Stichting Dakmeester, de kwaliteitsspecialisten in  
hellende daken. Samen met de garantiepartners geven de 
door de stichting erkende dakdekkers gedurende 15 jaar 
garantie op de gebruikte materialen bij de dakbedekking  
en de manier waarop het hellend dak is gemaakt. 

opbouw van het dak is uitgevoerd, welke materialen zijn 
toegepast etc. Ook handig als er jaren later onderhoud 
plaats moet vinden. Het dakdossier is onder andere 
 voorzien van een checklist met daarbij meerdere foto’s,  
gemaakt tijdens de opbouw van het dak; vooral van  
kritische aansluitingen. 

Zeker niet in de laatste plaats is dit digitale dossier een  
ondersteunend hulpmiddel voor de borging van de kwaliteit.  
De deelnemers aan de Stichting zijn allemaal proces- 

door een externe onafhankelijke partij, SKG-IKOB,  
wordt beoordeeld op het dak. In geval een gedeelte van 

instelling kennis nemen van de ingevulde checklist en 
foto’s die zijn vastgelegd in een speciaal ontwikkelde app. 
Ook worden er documenten toegevoegd aan dit dossier die 
relevant zijn voor de opbouw van het dak, zoals bijvoorbeeld 
een verankeringsschema. SKG-IKOB geeft vervolgens de 
goedkeuring aan hetgeen vermeld is in het dakdossier en 
het feit dat zij de werkzaamheden hebben gecontroleerd.

Unieke systeemgaranties 
In Stichting Dakmeester zijn de 24 belangrijke spelers/ 
dakspecialisten op het gebied van hellende daken verenigd 
in een samenwerkingsverband met A-merken toeleveran-
ciers voor hellende daken. Samen met de garantiepartners 
BMI Monier, Unilin en Velux wordt er een systeemgarantie 
afgegeven op de hellende daken. Zij leveren garanties met 
een langdurige looptijd, namelijk 15 jaar. De materialen 
worden gedurende deze periode gegarandeerd (dakpannen 
kennen zelfs een garantie van 30 jaar). Uniek is dat de  

verschillende materialen dusdanig op elkaar zijn afgestemd, 
dat er ook gedurende deze periode een garantie wordt 
gegeven op het functioneren van het daksysteem. 

Een bijzondere systeemgarantie, waar vooraf veel werk 
verzet is door de toeleveranciers/partners van de stichting: 
jarenlange onderzoeken, duurzaamheidstesten, ontwikke-
ling van op elkaar afgestemde materialen en langdurige 
systeemtesten liggen hieraan ten grondslag.  
De testen zijn uitgevoerd in de verschillende testcentra van 
de fabrikanten BMI Monier, Unilin en Velux. De Dakmeesters 
geven op deze basis hun garantie op de arbeid.

Kwaliteitsnormen

volgens de richtlijnen, vastgelegd in de BRL 1513.  
De Dakmeesters maken bovendien gebruik van de Dakatlas, 
een door de Stichting Dakmeester ontwikkelde ‘bijbel’ voor 
dakdekkers. Hierin worden alle werkprocessen nauwkeurig 
omschreven om zo aan de hoogste kwaliteitsnormen te  
voldoen. Daarnaast ontwikkelde de stichting in samen-
werking met de producenten en TNO het werkboek  

.

Regelmatig worden er opleidingen bij de aangesloten  
producenten gevolgd, zo organiseerde de stichting op  
twee niveaus een opleiding ‘Bouwfysica van het hellende 
dak’. Enerzijds voor de deelnemende ondernemers zelf en 
anderzijds voor hun mensen op het dak.

Het doel van de Stichting Dakmeester is het verhogen 
van de kwaliteit van het hellend dak. Een continu proces, 
vanwege de verbetering van technieken en veranderende 
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regelgeving vanuit het Bouwbesluit voor nieuwbouw- en 
(dak)renovatieprojecten. De strengere eisen op het gebied 
van duurzaam bouwen vragen om steeds betere isolatie en 
dus betere afwerking van een hellend dak op het gebied 
van luchtdichtheid. 

Ook hierin nemen de Dakmeesters hun verantwoordelijk-
heid, een paar jaar geleden al met het garanderen van  
recycling van de oude betondakpannen en binnenkort 
wordt ook de take-back service van VELUX dakramen 
 geïntegreerd in de systeemgarantie. Uitbreidingen die 
 opgenomen worden in het dakdossier. Mede door dit  
soort initiatieven wordt er op dit moment een nieuwe app 
speciaal ontwikkeld voor de Dakmeesters.

’Wkb- proof’’
Met al deze activiteiten is het voor de opdrachtgever die 
een Dakmeester inschakelt voor de dakwerkzaamheden 
een hele ondersteuning om te voldoen aan de Wet op de 
kwaliteitsborging (Wkb). Een kwaliteitsborger kan zo - 
doende met een gerust hart zijn handtekening plaatsen  
onder de borging van de kwaliteit van de hellende daken, 
het scheelt hem bovendien een hoop werk en de opdracht-
gever bespaart hiermee geld. 
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Onze partners ondersteunen onze vakmensen op het hellende dak:

De Stichting Dakmeester is een platform van gekwalificeerde dakdekkers en toonaangevende producenten van materialen 
voor hellende daken. Dit samenwerkingsverband heeft als doelstelling om de kwaliteit van de hellende daken in Nederland 
naar een nog hoger niveau te brengen, gezamenlijk kennis te delen en ontwikkelingen te doen. De kwaliteit van hellende 
daken bestaat niet alleen uit hoogwaardige producten in hun toepassing, maar vooral ook de kwaliteit die geleverd wordt 
door onze vakmensen.
Onze partners ondersteunen onze vakmensen op het hellende dak: ondersteund door een uniek digitaal bouwdossier en geldt 
voor maar liefst 15 jaar! 

Het werken op het dak vraagt vakmanschap, veilig 
werken en nu ook de extra zorg op de bouwplaats 
in verband met Corona.
Mede door de diversiteit van hellende daken, regel-
geving, toegenomen veiligheidsregels en verhoogde
opleidingscriteria is het vak van dakdekker de 
a fgelopen jaren een stuk complexer en nog verant-
woordelijker geworden. 
Nu zijn de Corona protocollen daar nog eens 
bij gekomen. Onze mensen, vakmensen, houden 

zich hier strikt aan. Opdrachtgevers kunnen gerust 
zijn óók als het gaat om situaties waarin de huizen 
bewoond zijn: Veiligheid voorop.

HET DAK, MIJN VAK
..is niet zo maar een boodschap. Wij willen dit uit-
dragen naar iedereen die het wil zien, vandaar dat 
u deze zomer onze vakmensen kunt herkennen aan 
de gele petten met deze tekst. 

www.dakmeester.nl

HERKEN ONZE VAKMENSEN 
OP HET DAK
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