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Kwaliteitsborging en  
aansprakelijkheid

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) beoogt minister Blok meerdere 

doelen: de kwaliteit van de bouw beter borgen en de positie van de bouwconsument 

versterken. Dat laatste moet worden bereikt door een betere verdeling van de 

aansprakelijkheid én door de bouw meer vraaggericht te maken. Deze beschouwing 

gaat in op een aantal opvattingen over de voorgestelde verandering op het vlak van de 

aansprakelijkheid. Eerst komen aan de orde de wetstekst en opvattingen daarover in de 

bouwwereld, vervolgens wordt ingegaan op de reactie van enkele juristen.

Tekst Ing. Gert-Jan van Leeuwen, arch.
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Aansprakelijkheid

Voor het bouwbedrijfsleven is de wij-
ziging van de aansprakelijkheid op 
het eerste gezicht veel belangrijker 
dan wijziging van kwaliteitsborging. 

Maar kwaliteitsborging en aansprakelijkheid 
hangen nauw samen. Het leveren van kwaliteit 
vraagt dat je staat voor je werk. Als je daar niet 
op een effectieve manier aangesproken kunt 
worden, is ‘kwaliteit’ een reclamekreet. 

Wat zegt de wet nu en straks?
Hoe is aansprakelijkheid van bouwwerken 
nu geregeld? Het derde lid van artikel 7:758 
BW zegt: ‘De aannemer is ontslagen van 
de aansprakelijkheid voor gebreken die de 
opdrachtgever op het tijdstip van oplevering 
redelijkerwijs had moeten ontdekken.’ In de 
praktijk vraagt dit artikel proportioneel toe-
zicht door of namens de opdrachtgever. Het 
gaat hier vooral om wat de opdrachtgever in 
deze rol redelijkerwijs had kunnen ontdekken. 
Op kritieke momenten de andere kant op kij-
ken of afzien van toezicht is de opdrachtgever 
aan te rekenen, niet de aannemer. Alleen voor 
‘echte’ verborgen gebreken kan de aannemer 
aansprakelijk worden gesteld.
Op de exacte tekst in het wetsvoorstel Wkb 
moeten we nog even wachten tot dit wordt 
aangeboden aan de Tweede Kamer. In de 
consultatieversie van eind juni 2014 was als 
nieuwe tekst voor dit derde lid van artikel 
7:758 BW te lezen: ‘De aannemer is aanspra-
kelijk voor gebreken die bij de oplevering van 
het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken 
niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Van 
dit lid kan niet ten nadele van de opdracht-
gever worden afgeweken bij aanneming van 
bouwwerken.’ Uit de discussie nadien valt af 
te leiden, dat dit voorstel wel overeind blijft, 
echter alleen bij particulier opdrachtgever-
schap.
De respons op de internetconsultatie laat op 
dit punt een grote diversiteit zien1: van zeer 
instemmend tot volstrekt afwijzend. Met name 
bouwers en projectontwikkelaars hebben in 
samenhang onderdelen van het wetsvoorstel 
bekritiseerd. Naast de verzwaarde aanspra-
kelijkheid speelde ook een grote rol, dat in 
de consultatieversie werd voorgesteld de 
retentietermijn te verlengen van 3 naar 15 

maanden2. Ook moet – in geval van particulier 
opdrachtgeverschap – volgens het voorstel 
van juni 2014, de aannemer de opdrachtgever 
‘(…) een financiële waarborg aan(bieden) in 
de vorm van een verzekering of een andere 
financiële zekerheid voor de dekking van de 
kosten ten gevolge van het insolvent raken van 
de aannemer voor de afbouw van de woning 
en voor het herstel van aan de aannemer toe 
te rekenen gebreken die na de oplevering zijn 
ontdekt, tenzij dit in redelijkheid niet van de 
aannemer kan worden gevergd.’ (citaat: arti-
kel I onder B van de consultatieversie Wkb).
Dit laatste voorstel gaat minder ver dan de 
aanvankelijke motie Jansen/De Vries, die 
vraagt om een verplicht verzekerde garantie. 
Toch is het geen verrassing dat het bouwbe-
drijfsleven de optelsom van de verschillende 
BW-wijzigingen te ver vindt gaan. Via de media 
werd duidelijk dat serieus is gezocht naar 
een zodanige aanpassing van de wijzigings-
voorstellen, dat de positie van de consument 
wordt versterkt op zodanig wijze, dat de 
financiële consequenties daarvan voor de 
aannemerij op te brengen zijn.

Kritiek vanuit het bouwrecht
Vanuit juridische hoek is uiteenlopende kritiek 
geleverd op het wetsontwerp. In december 
2014 organiseerde de Vereniging Bouwrecht 
een bijeenkomst. De vereniging besprak 
haar preadvies op het wetsontwerp. In het 
februarinummer 2015 van het Tijdschrift voor 
Bouwrecht (TBR) staan drie artikelen over 
deze materie. De opstellers van het pread-
vies, mr. dr. S. van Gulijk en dr. A.R. Neerhof, 
publiceerden in het Nederlands Juristenblad 
van maart 2015 een uitgebreide beschouwing, 
dat net als het pre-advies gaat over het gehele 
wetsontwerp. Hier beschouwen we alleen 
het deel, dat inzoomt op de voorstellen met 
betrekking tot aansprakelijkheid. Aan het slot 
van deze beschouwing gaan we kort in op de 
drie artikelen in TBR, namelijk van mw. Chao 
en de heren Heiltjes en Herber.
Alle genoemde tijdschriftartikelen en het 
preadvies baseren zich op de consultatiever-
sie van juni 2014. Wat er daarna is gebeurd 
krijgt pas status, zodra het wetsontwerp aan 
de Kamer wordt aangeboden. In afwachting 

daarvan is de tekst geheim. De voorbereiding 
loopt een halfjaar uit op de planning van nog 
geen jaar geleden. Het ministerie heeft meer 
werk gehad aan het verwerken van de reacties 
op de consultatieversie dan was voorzien. 
De belangrijkste kritiek van mevrouw Van 
Gulijk en de heer Neerhof ten aanzien van 
de wijziging qua aansprakelijkheid is dat het 
wetsvoorstel zich beperkt tot de aannemer. 
Daarmee ontkent de minister volgens hen, dat 
het leveren en borgen van kwaliteit een bouw-
breed knelpunt is. Deze kritiek snijdt op zich 
wel hout als je alleen naar de voorgestelde 
wetstekst kijkt. Terecht wijzen de auteurs op 
de rol van ontwerpers en adviseurs. De aan-
nemer voert uit wat deze experts (architecten, 
constructeurs, bouwfysici, et cetera) hebben 
getekend, berekend en beschreven. Hoe kun 
je echter de aannemer verantwoordelijk stel-
len voor de deugdelijkheid van dit werk? Hoe 
weet hij of het uitvoeren van hun plan leidt tot 
‘(…) een gerechtvaardigd vertrouwen (…) dat 
het bouwen van een bouwwerk voldoet aan de 
voorschriften (…)’? (citaat: consultatieversie 
Wkb artikel IV Woningwet artikel 7aa onder a).

Verbetering positie  
consument

Met de Wet kwaliteitsborging voor het 

bouwen (Wkb) beoogt minister Blok 

onder meer de positie van de bouwconsu-

ment te versterken. In zijn brief d.d. 27 

november 2013 kondigde de minister vijf 

middelen aan om dit doel te bereiken: 

1) verbetering van het retentierecht; 

2) benchmarking van bouwbedrijven; 

3)  verduidelijking van technische 

kwaliteiten, garanties en contractuele 

keuze-opties; 

4) integraal opleverdossier; 

5)  ruimere mogelijkheden voor collectief 

particulier opdrachtgeverschap. 

Van deze vijf middelen is alleen de eerste 

in het wetsontwerp terug te vinden. Over 

de andere middelen wordt wel verder 

gedacht en gesproken, maar dit zal tot 

maatregelen buiten het wetsvoorstel om 

kunnen leiden.
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Beschouwing Wet kwaliteitsborging

Mr. dr. S. van Gulijk en dr. A.R. Neerhof, 

publiceerden in het Nederlands Juristen-

blad van maart 2015 een uitgebreide 

beschouwing op het wetsontwerp. In het 

deel van het artikel dat over de kwaliteits-

borging gaat, klinkt veel scepsis door over 

de door de minister ingeslagen weg. De 

voorstellen zouden meer op ‘geloof’ zijn 

gebaseerd dan op ‘empirie’. In weten-

schappelijke zin is de strekking van die 

kritiek wel te volgen, maar er is de 

afgelopen jaren wel degelijk veel 

geëxperimenteerd en geëvalueerd met 

potentiële instrumenten voor kwaliteitsbor-

ging en er is veel aandacht besteed aan 

het onvoldoende renderen van de 

publieke inspanningen. Daarnaast is ons 

huidige publieke stelsel internationaal 

gezien een uitzondering; bijna alle 

westerse landen kennen privaat georgani-

seerde kwaliteitsborging. In die zin getuigt 

het commentaar vooral van ‘ongeloof’ en 

onderwaardering van praktijkproeven. 

De auteurs spreken over kwaliteitsborging 

van constructieve veiligheid, terwijl het in 

het wetsvoorstel gaat om alle bouwtechni-

sche voorschriften uit het Bouwbesluit; 

dus ook brandveiligheid, gezondheid, 

bruikbaarheid, energie- en milieuprestatie.

Overdrachtsmomenten: achilleshiel 
bouwproces
De schakels tussen ontwerpers en advi-
seurs enerzijds en uitvoerend bouwbedrijf 
anderzijds zijn de overdrachtsmomenten 
van informatie van de voorbereiding naar de 
realisatie. Feitelijk zijn dat nu al zwakke plek-
ken in het bouwproces. Het wetsontwerp biedt 
daar niet in directe zin een oplossing voor, 
maar wel in indirecte zin op twee manieren. 
Door de verruimde aansprakelijkheid wordt de 
bouwsector gedwongen om de overdracht van 
informatie te koppelen aan verantwoordelijk-
heid en aansprakelijkheid. Concreet betekent 
dit dat ontwerpers en adviseurs het resultaat 
van hun werk veel transparanter en reprodu-
ceerbaarder moeten aanleveren om de aanne-
mer in staat te stellen de verantwoordelijkheid 
daarvoor van hen over te nemen. Datgene wat 
bij geïntegreerde contracten impliciet gebeurt, 
zal bij traditionele contracten expliciet moeten 
worden gemaakt. Wellicht leidt dat wel tot 
meer geïntegreerde contracten…
Het citaat aan het slot van de vorige paragraaf 
komt uit de definitie van een instrument voor 
kwaliteitsborging in de Wkb. De auteurs zien 
blijkbaar niet, dat dit naast de functionele 
overdracht van voorbereiding naar realisatie 
een cruciale extra rol is aan private kant. Naar-
mate de complexiteit en het maatschappelijk 
risico van het bouwwerk groter zijn, moet 
deze onafhankelijker van de andere rollen in 
de bouw worden ingevuld. Bij bouwwerken 
met een heel laag risico kan deze rol worden 
gecombineerd met die van de architect of de 
bouwer. De ‘erkenningsregeling’ waaraan de 
BNA werkt voor architecten zit op dat spoor. 
Als dat instrument – na toelating tot het stel-
sel – op een bouwwerk wordt toegepast, strekt 
deze zich uit tot ver voorbij het overdrachts-
moment. Dit geldt in omgekeerde richting als 
de rollen van aannemer en kwaliteitsborger 
samenvallen.

Het kan de auteurs niet worden aangerekend 
dat zij aan dit aspect voorbijgaan. Ten eerste 
gaat de gepubliceerde wetstekst inclusief 
memorie van toelichting niet in op dit aspect 
en het is afwachten of dat bij de volgende 
openbare versie beter is. Ten tweede is de wet 
vooral een framework, waarvan veel details 
per AMvB geregeld moeten worden. Het is de 
bedoeling dat de concept AMvB beschikbaar 
is op het moment dat de Kamer het wetsont-
werp behandelt. Ook over overdracht van 
informatie, verantwoordelijkheid en aanspra-
kelijkheid en de rol daarbij van de kwaliteits-
borger zullen nadere regels volgen. Daarna 
kan de minister andere kritiek en scepsis ten 
aanzien van het voorstel wegnemen en zo 

voorkomen dat partijen zich ingraven in stel-
lingen van geloof en ongeloof.

Anders, tegen of voor…
De uitgebreide beschouwing in TBR van de 
hand van prof. mr. M.A.B. Chao-Duivis getuigt 
van enige scepsis, vooral ten aanzien van het 
beoogde invoeringstempo. In haar slotzin 
bepleit ze er meer tijd voor te nemen. Door 
de al genoemde vertraging van het wetge-
vingstraject en de actuele discussie over een 
subfasering van de eerste fase wordt zij op 
haar wenken bediend. Invoering in 2016 is 
inmiddels vrijwel uitgesloten. Verder ziet zij 
de ‘verzekeringsaanbiedingsplicht’ en de ver-
lenging van de retentietermijn eerder als een 
nadeel dan als een voordeel. Mevrouw Chao 
steunt het voorstel om de aansprakelijkheid 
beter te regelen, zoals de minister beoogt, 
maar zij adviseert een andere redactie, waar-
bij ze zelfs twee tekstvoorstellen levert voor 
het derde lid van artikel 7:758 BW:
A.  ‘De aannemer is aansprakelijk voor het 

niet overeenkomen van de prestatie met 
het bepaalde in de overeenkomst indien 
dit aan de aannemer is toe te rekenen.’ Of:

B.  ‘De aannemer is aansprakelijk voor tekort-
komingen die bij de oplevering van het 
werk aanwezig zijn en welke aan hem zijn 
toe te rekenen.’

Mevrouw Chao gaat in op de kritiek van o.a. 
de VBR (preadvies Van Gulijk/Neerhof) en de 
hierna genoemde mr. Heiltjes. Zij concludeert: 
‘De kritiek op het wetsontwerp overtuigt niet. 
De bezwaren worden te hard aangezet of zijn 
niet onderbouwd, omdat geen rekening is 
gehouden met de veranderende bouwrecht-
wereld.’
Twee andere auteurs verschillen fundamenteel 
van opvatting over de aansprakelijkheid.  

Mr. W.M.J.M. Heiltjes stelt: ‘Bouwkwaliteit 
moet uit het ontwerp komen’, de veelzeggende 
titel van zijn betoog. Daar heeft hij zeker 
een punt. Ook als het ontwerp ‘aannemelijk 
maakt’ dat volgens dat ontwerp gerealiseerde 
bouwwerk zal voldoen aan het Bouwbesluit 
(Wabo artikel 2.10 lid 1 onder a), dan nog 
moet het bouwwerk zelf die prestatie leveren. 
Als de aanvraag in de huidige praktijk goed is 
getoetst en de vergunning terecht is verleend, 
dan biedt dat nog geen garantie dat het bouw-
werk ten minste aan het Bouwbesluit voldoet. 
Daarom wil de minister de nadruk op het 
gebruiksgerede bouwwerk leggen. 
Pal tegenover Heiltjes afwijzing van de voorge-
stelde wetswijziging staat de steunbetuiging 
door mr. W.J.M. Herber, die in zijn conclusie de 
voormalige voorzitter van Bouwend Nederland 
Elco Brinkman citeert: ‘Goede bedrijven staan 
voor kwaliteit, lossen het door hen veroor-
zaakte probleem op en verdiepen zich niet en 
willen zich niet verdiepen in mogelijkheden 
om onder hun verantwoordelijkheid uit te 
komen.’ Herber stelt op grond hiervan dat het 
huidige artikel 7:758 BW hoort bij slechte aan-
nemers, terwijl de voorgestelde wijziging hoort 
bij goede aannemers. Met andere woorden: 
Bouwend Nederland zou juist voor deze wijzi-
ging moeten zijn als de organisatie ten minste 
staat voor de kwaliteit van de bouwwerken, 
die door haar leden worden gerealiseerd.

1. Zie het artikel 'Stevige reacties op Wetsvoorstel Kwali-
teitsborging' in Bouwregels in de praktijk, 2013 nr. 10.

2. Op dit punt zal het definitieve voorstel anders luiden.

↘ Informatie over de auteur 

Ing. Gert-Jan van Leeuwen, arch. is kwartiermaker bij het 

Instituut voor Bouwkwaliteit.


