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Zowel proces 
als regels veranderen
‘Het gaat weer beter in de bouw en dan hoor ik meteen een aannemer zeggen: ik mag weer 

fouten maken! Maar aannemers zijn straks aansprakelijk voor alle fouten die ze maken’, 

waarschuwt Hajé van Egmond, kwartiermaker bij het Instituut voor Bouwkwaliteit. Op het 

bomvolle Jaarcongres Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in Nieuwegein wordt 

iedereen weer bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van VTH. Ook hier eist 

de Wet kwaliteitsborging weer de meeste aandacht op.

Tekst ing. Frank de Groot

‘O
pdrachtgevers en aannemers 

vertrouwen elkaar niet. Het 

beeld is dat de aannemer pro-

beert tegen een minimale in-

spanning de opdrachtgever tevreden te stel-

len. Is dat beeld terecht? Ik vraag het me af. 

Het eerste Jaarcongres Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in de sfeervolle Green Village in Nieuwegein was volledig volgeboekt.

Recentelijk kwamen er 150 aannemers buiten 

werktijd en zonder borrel naar een bijeen-

komst over kwaliteitsborging. Het leeft dus wel 

degelijk’, zegt Hajé van Egmond van Geregeld 

BV. Samen met Briks Advies | Loopbaan | Aca-

demy organiseerde hij op 24 november 2017 

het Jaarcongres Vergunningverlening, Toezicht 

en Handhaving in de sfeervolle Green Village 

in Nieuwegein. 

Bij de presentatie van Van Egmond lag de  

nadruk op de gevolgen van de Wet kwaliteits-

borging voor het bouwen. Dat ook de 
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daarom de focus verleggen naar de uitvoering. 

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

gaat hier invulling aan geven.’

Wijziging aansprakelijkheid

‘De aankoop van een woning is de duurste  

impulsaankoop in je leven’, zegt Van Egmond. 

‘Maar je zet daarmee een juridisch traject in 

gang waarbij je rechten eigenlijk niet goed  

beschermd zijn. In artikel 7:758, lid 3 van het 

Burgerlijk Wetboek staat nu nog: ‘De aan-

nemer is ontslagen van de aansprakelijkheid 

voor gebreken die de opdrachtgever op het 

tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moe-

ten ontdekken.’ Dus als de opdrachtgever een 

gebrek per ongeluk niet heeft gezien, dan is 

de aannemer niet aansprakelijk. Dat moet  

beter worden geregeld, om de consument te 

beschermen als niet-deskundige partij.’  

Van Egmond legt uit dat de aansprakelijkheid 

van de aannemer straks gaat veranderen: 

‘Door een aanpassing van het artikel 7:758, lid 

3 in het Burgerlijk Wetboek is de aannemer 

straks aansprakelijk voor alle gebreken die 

hem zijn toe te rekenen.’

Schrappen preventieve toets

Het idee van het nieuwe stelsel voor verbete-

ring van de kwaliteitsborging in de bouw is 

verder dat de preventieve toetsing van een 

bouwplan aan Bouwbesluit 2012 door  

gemeenten wordt afgeschaft, in eerste instan-

tie voor lage risicoprojecten, zoals woningen 

en eenvoudige bedrijfsgebouwtjes. Die toet-

sing wordt straks uitgevoerd door erkende pri-

vate marktpartijen. In een later stadium vol-

gen mogelijk projecten met een hoger risico. 

Komt met de genoemde private kwaliteitsbor-

ging de kwaliteit in gevaar? Dat valt volgens de 

kwartiermaker wel mee: ‘Bouwen volgens het 

Bouwbesluit staat namelijk ook niet garant 

voor kwaliteit. Voorbeeld? Nou, een woning 

van 18 m2 met koud stromend water volstaat 

volgens het Bouwbesluit. En als je er studen-

ten instopt is 15 m2 voldoende! Als je aanne-

mers vraagt wat de minimale afmeting van een 

woning moet zijn, noemen ze ten minste  

50 m2. Ze hebben vaak ook een verkeerd beeld 

van het doel van het Bouwbesluit. Dat is  

bedoeld voor gezondheid en veiligheid. Dat je 

dus van een gebouw gebruik kunt maken  

zonder ziek te worden en dat een gebouw  

constructief veilig is. Of dat je bij brand veilig 

uit het gebouw kunt vluchten en dat het pand 

van de buren daarna niet afbrandt. Dat is een 

andere kwaliteit dan die een consument in  

gedachten heeft: die wil rechte tegels en geen 

krimpscheuren in de muren. Maar dat regelt 

het Bouwbesluit niet en is dus nu ook al een 

verantwoordelijkheid van de markt. Die per-

ceptie is er nog niet.’

Omgevingsvergunning blijft

Wat wel hetzelfde blijft is de omgevings-

vergunning: die moet nog steeds worden aan-

gevraagd. Die vergunning ziet alleen niet meer 

op het voldoen aan het Bouwbesluit. Een 

groot deel van de kleinere bouwwerken – dak-

kapellen aan de voorkant, et cetera – wordt 

straks Bouwbesluittoetsvrij: hier is de kwali-

teitsborging aan de bouwer en opdrachtgever 

zelf. ‘Maar ook deze bouwactiviteiten moeten 

nog steeds aan de bouwregelgeving voldoen!’, 

waarschuwt Van Egmond.

Hoewel de omgevingsvergunning blijft  

bestaan, krijgt Bouw- en Woningtoezicht in het 

nieuwe stelsel wel een andere rol: ‘De  

gemeente blijft bouwplannen toetsen aan  

omgevingsveiligheid, welstand en ruimtelijke 

ordening. Nieuw is dat niet aan het Bouw-

besluit wordt getoetst, maar wel of de juiste 

instrumenten voor kwaliteitsborging zijn  

gebruikt. De juiste toepassing van die instru-

menten door een kwaliteitsborger leidt tot het 

gerechtvaardigd vertrouwen van de gemeente 

dat het opgeleverde project voldoet aan de 

bouwregelgeving.’

Ook kan de gemeente een werk stilleggen als 

blijkt dat de omgevingsveiligheid in het  

geding is of de juiste kwaliteitsborging ont-

breekt. ‘Het is dus niet zo dat de gemeente in 

het nieuwe stelsel ineens volledig buiten spel 

staat. Handhaving is gericht op het bouwen in 

strijd met de rechtstreeks werkende regels, 

zoals bouw- en sloopveiligheid in hoofdstuk 8 

van het Bouwbesluit. Alleen de inhoudelijke 

toets vooraf vervalt.’

Hajé van Egmond, kwartiermaker bij het Instituut voor Bouwkwaliteit: ‘De focus van gemeenten en ontwerpers 

ligt te veel bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning, op papier dus. Maar wat maken ze er buiten van?’

Omgevings wet straks invloed heeft op de pri-

vate kwaliteitsborging bleek tijdens de navol-

gende presentatie van Wico Ankersmit, direc-

teur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht 

Nederland. Duidelijk werd deze middag ook 

dat zowel proces als regels rond bouwregel-

geving gaan veranderen. Een grote uitdaging 

voor de bouwsector en handhavers.

De huidige praktijk

Het is er voor aannemers en handhavers vol-

gens Van Egmond niet gemakkelijker op  

geworden: ‘In de eerste jaren na het van 

kracht worden van de Woningwet (1901) vol-

stond een tekening van een kantoorgebouw 

en een keurige brief dat er vergunning was  

verleend. Als je tegenwoordig een kantoor-

gebouw wilt realiseren heb je na de 

vergunning aanvraag elf pagina’s formulieren, 

325 pagina’s projectbeschrijving, 130 pagina’s 

rapportages en 95 tekeningen op A1. En als de 

gemeente niet binnen acht weken heeft gerea-

geerd op je pallet met tekeningen, heb je van 

rechtswege ook een omgevingsvergunning: 

joepie! En dan denkt de consument: met die 

omgevingsvergunning ben ik verzekerd van 

een goed gebouw.’

Volgens Van Egmond is zelfs de aannemer 

vaak nog niet eens bekend bij de aanvraag 

van de omgevingsvergunning: ‘De focus van 

gemeenten en ontwerpers ligt te veel bij het 

verkrijgen van een omgevingsvergunning, op 

papier dus. Maar wat maken ze er buiten van? 

Dan gaan we van de papieren werkelijkheid 

naar de werkelijkheid buiten. Geen wonder 

dat de meeste gebouwen bij oplevering niet 

aan het Bouwbesluit voldoen. We moeten 
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Gereedmelding

De kwaliteitsborger controleert tijdens het 

bouwen of het bouwwerk wordt gebouwd con-

form de bouwtechnische voorschriften. Voor 

de oplevering controleert hij het gebouw en 

geeft een verklaring af aan de opdrachtgever/

vergunninghouder, dat de kwaliteitsborging is 

uitgevoerd conform de werkwijze van het toe-

gelaten instrument, dat hij gerechtigd is dit 

instrument toe te passen en dat er naar zijn 

oordeel een gerechtvaardigd vertrouwen is dat 

het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische 

voorschriften. Van Egmond: ‘De vergunning-

houder stuurt deze verklaring, samen met het 

dossier bevoegd gezag – de as- built informa-

tie van een aantal aspecten – bij de gereed-

melding van het bouwwerk aan het bevoegd 

gezag. Je ziet dus feitelijk bij gemeenten een 

verschuiving van product- naar procescontro-

le. Ik vergelijk het vaak met de keuring van een 

auto. De kwaliteitsborger is dan de keurmees-

ter die bepaalt of de auto de weg op mag. De 

garage is daarbij een BOVAG-lid, dat werkt vol-

gens de BOVAG-eisen. Het Rijk ziet er vervol-

gens via steekproeven op toe dat iedereen 

zich aan de afspraken houdt.’

Instrumenten

De instrumenten om bouwwerken te toetsen 

aan de bouwregelgeving worden door markt-

partijen ontwikkeld. Daarbij mag gebruik wor-

den gemaakt van beoordelingsrichtlijnen,  

referentiedetails, ISO-certificering, keuringen, 

meetmethoden, enzovoort. Het instrument is 

eigenlijk de ‘strik’ om het proces waarmee de 

kwaliteit wordt geborgd. Van Egmond: ‘De in-

strumentbeheerder controleert de kwaliteits-

borger en sanctioneert zonodig.’

Een nog op te richten toelatingsorganisatie 

wijst instrumenten aan die toegelaten zijn en 

controleert ook steekproefsgewijs op projec-

ten of deze werken. ‘Indien nodig sanctioneert 

deze organisatie instrumentenbeheerders. De 

overheid controleert dus niet langer het bouw-

werk, maar het systeem!’, zegt de kwartier-

maker.’

Planning

Naar verwachting treedt de Wet kwaliteitsbor-

ging voor het bouwen in werking op 1 januari 

2018. De wet zal eerst van toepassing worden 

op gevolgklasse 1: dat zijn woningen en een-

voudige bedrijfsgebouwen. ‘Bij die projecten 

zijn de gevolgen voor veiligheid en gezond-

heid het geringst bij fouten’, legt Van Egmond 

de keuze uit. 

De uitdaging voor de markt zal het winnen van 

vertrouwen bij de overheid zijn: ‘Een slechte 

aannemer levert nu een paar tekeningen in en 

een goede aannemer 180 tekeningen. Maar de 

opdrachtgever betaalt dezelfde leges. In het 

nieuwe stelsel heeft de kwaliteitsborger bij 

een goede aannemer veel minder werk, dus 

betaal je er ook minder voor. De toetsing door 

de gemeente vooraf vervalt verder, maar er 

kan achteraf wel gesanctioneerd worden. We 

gaan van preventief naar repressief.’

Omgevingswet

Na de presentatie van Hajé van Egmond ging 

Wico Ankersmit uitgebreid in op de 

Omgevings wet. Deze wet integreert zo’n 26 

wetten op het gebied van de fysieke leefomge-

ving. Hieronder vallen onderwerpen als: bou-

wen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke orde-

ning, monumentenzorg en natuur. De 117 

AMvB’s in het huidige omgevingsrecht worden 

met de introductie van de Omgevingswet  

teruggebracht naar vier. De Omgevingswet zou 

eerst in 2018 worden ingevoerd, maar inmid-

dels is dit al uitgesteld naar 2019.

‘Wat opvalt is dat de toetsing van de bouw-

techniek straks niet meer bij het lokaal gezag 

ligt maar bij de private kwaliteitsborger. En 

milieuregels komen straks veel meer in het 

lokale Omgevingsplan terecht. Dat 

Omgevings plan wordt straks het dagelijkse 

handboek voor gemeenten waarmee je initia-

tieven van marktpartijen kan beoordelen’, zegt 

Ankersmit. ‘Eigenlijk is de Omgevingswet voor 

80 procent cultuur en voor 20 procent regels. 

De overheid stelt duidelijk dat het realiseren 

van de doelen van de Omgevingswet niet al-

leen is gelegen in de nieuwe regelgeving, 

maar dat ook echt een grote gedragsverande-

ring moet plaatsvinden bij initiatiefnemers,  

bestuurders en ambtenaren! Maar ja, hoe kun 

je nu cultuur implementeren per 1 januari 

2019. Dat duurt namelijk jaren…’

Besluit kwaliteit leefomgeving

Onder de Omgevingswet zijn er straks vier  

AMvB’s: Omgevingsbesluit, Besluit Activitei-

ten in de leefomgeving (Bal), Besluit kwaliteit 
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zen aan die keuzevrijheid, zoals de boven-

grens voor geluid. Ook is een standaardwaarde 

meegegeven. Die voldoet in veel gevallen en 

de gemeente hoeft de inzet van standaard-

normen niet te motiveren. Er wordt dus meer 

gekeken naar wat een gebied aan kan of dat 

het minder moet. Dit in plaats van regeltjes 

voor een gebied die niet toekomstbestendig 

zijn. Hierdoor wordt er ook meer verantwoorde-

lijkheid bij de markt gelegd en dat past bij de 

plannen voor private kwaliteitsborging.’

Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 

vervangt het huidige Bouwbesluit. In deze 

AMvB komen de algemene regels voor 

bouwactiviteiten. De regels voor het Bbl  

komen uit Bouwbesluit 2012, Besluit Energie-

prestatie gebouwen (energielabels, keuring 

airco’s), Asbestverwijderingsbesluit, Besluit 

mobiel breken, bouw- en sloopafval en het 

Activiteitenbesluit (stookinstallaties, energie-

besparende maatregelen).

In het Besluit bouwwerken leefomgeving staan 

technische voorschriften. Bijvoorbeeld waar 

een woning aan moet voldoen. Of een woning 

op die plek gebouwd mag worden regelt het 

bestemmingsplan nu en straks het omgevings-

plan. ‘Dat betekent voor het Bbl dat er geen 

rijksregels meer zullen zijn voor open erven en 

terreinen. De regels voor gezondheid en veilig-

heid worden beperkt tot regels met significan-

te gevolgen. Regels die betrekking hebben op 

kleinschalige hinder en overlast vervallen.  

Gemeenten kunnen zelf bepalen of zij hiervoor 

regels stellen’, legt Ankersmit uit.

Oorspronkelijk was het volgens de directeur 

van de BWT-vereniging de bedoeling een hoop 

bruikbaarheidsregels uit het Bouwbesluit te 

halen: ‘De bruikbaarheidsvoorschriften zou-

den worden beperkt tot het waarborgen van 

de fysieke toegankelijkheid voor mensen met 

een functiebeperking. Voor al het overige,  

zoals plafondhoogtes en balkons, zouden dan 

de eigenaren en opdrachtgevers verantwoor-

delijk zijn. Maar Minister Blok heeft bij de  

behandeling van het Besluit bouwwerken leef-

omgeving in de Tweede Kamer aangekondigd 

de bruikbaarheidseisen voor woningen terug 

te plaatsen. Hiermee geeft hij gehoor aan de 

roep van de Kamer, maar ook van maatschap-

pelijke organisaties en de meerderheid van 

het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB).’

Kans en Risico in het kwadraat

‘Er ontstaat een grotere ontwerpvrijheid, maar 

er komt ook meer verantwoordelijkheid bij de 

markt te liggen. Daarnaast nemen ‘decentrale’ 

invloedsfactoren toe, zoals maatwerkregels 

die gemeenten gaan stellen aan bijvoorbeeld 

de energieprestatie of duurzaamheid via het 

Omgevingsplan. Dat zal ook lastig zijn voor 

private kwaliteitsborgers, die straks goed per 

gemeente moeten kijken welke aanvullende 

eisen er gelden. Het is afwachten of de markt 

de vergrote eigen verantwoordelijkheid wel 

goed oppakt. Door zowel de intrede van de 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de 

Omgevingswet worden proces én regels veran-

derd. Dat is dus niet alleen een kans, maar 

ook een risico in het kwadraat om aan te wen-

nen.’

leefomgeving (Bkl) en Besluit bouwwerken 

leefomgeving (Bbl). ‘Het voordeel van het ver-

schuiven van regels uit wetten naar AMvB’s is 

dat je deze sneller kunt aanpassen aan maat-

schappelijke ontwikkelingen’, legt Ankersmit 

uit.

In het Besluit kwaliteit leefomgeving, dat zich 

richt tot overheden, zijn normen en instructie-

regels opgenomen op het gebied van milieu en 

veiligheid. De hoofdbestanddelen van het Bkl 

zijn door het Rijk vastgestelde landelijke om-

gevingswaarden, vastgelegd in instructiewaar-

den en beoordelingsregels. De omgevings-

waarden die in het besluit worden opgenomen 

op Rijksniveau, worden alleen gesteld voor wa-

terkwaliteit, zwemwater, luchtkwaliteit en aan-

gewezen waterkeringen. Overige waarden wor-

den lokaal of provinciaal geregeld.

Het omgevingsplan wordt onder de 

Omgevings wet het centrale instrument voor de 

verdeling van gebruiksruimte. Ankersmit legt 

uit: ‘In het omgevingsplan hebben gemeenten 

straks de bestuurlijke afwegingsruimte om zelf 

waarden te bepalen, alsof het een mengpaneel 

is. Die regelruimte is niet bedoeld om strenge-

re eisen te kunnen stellen, maar om lagere  

eisen te kunnen stellen als dat op die plek  

acceptabel is. Het Besluit maakt het mogelijk 

keuzes te maken op het gebied van milieu-

regels op het gebied van bijvoorbeeld lucht, 

energie, geluid, trillingen, geur, bodem en 

licht. Door de schuif wat te verlagen of te  

verhogen kun je ook het aantal verplichte ge-

bruiksmeldingen terugbrengen. Binnen de 

spelregels blijven is dan ook veelal zonder ver-

gunning mogelijk. Tegelijkertijd stelt het gren-

Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland: ‘Door zowel de intrede van de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet worden proces én regels veranderd. Een hele opgave 

voor de markt.’

Private kwaliteitsborging


