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Samenwerken aan een 
goede bouwkwaliteit

Korte terugblik afgelopen jaar

Korte introductie VKBN

Belang samenwerking VBWTN-VKBN

Waar vinden we elkaar om samen te werken



Korte terugblik afgelopen jaar

overleggen over uitvoerbaarheid WKB met:

- Ministerie

- VNG

- Regiegroep Kwaliteitsborging

Informeren bestuurders en kamerleden

Brief aan Eerste Kamer

Overleggen met VKBN

Wat gaat er per 1-1-2023 gebeuren?



VKBN
De VKBN streeft ernaar om met haar leden een 
optimale uitvoering van de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: 
Wkb) te realiseren.

- Kennis delen - communicatie
- Doorontwikkeling stelsel o.a.:

- risico modellen type bouwwerken;

- uniformiteit waardering voor getoetste 
prestaties (prestatie ladder).

- Gesprekspartner branches / stakeholders.
- Opleiden / enthousiasme vakgebied 

vergroten



Instrumenten Kwaliteitborgers



Belang samenwerking VBWTN-VKBN

Verschillende rollen, zelfde doel (bouwkwaliteit)

VAR-scheidsrechter

Werkbaar stelsel

Niet alles gaat in een keer goed, lerend vermogen

Maar ook: zijn er aanpassingen in het stelsel of regelgeving nodig



Waar vinden we elkaar om samen te werken?

1. Wat als het niet helemaal goed gaat….. (systematiek)

• Meldpunt VBWTN-VKBN 

• Oplossingen delen

2. Evaluatie werking stelsel vanuit onze rollen (plussen en minnen)

3. Technische commissies – kennis delen, een bril 

Toekomst: samenwerking campagne aantrekken en opleiden 

personeel?



SUCCES in de verdere voorbereiding !
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Afhankelijkheid of onafhankelijkheid bij 
totstandkoming van bouwregelgeving
Jaarcongres VBWTN 6 oktober 2022

Prof. dr. A.R. Neerhof



Wat komt aan de orde?

• Normalisatie en bouwregelgeving: een ‘perfecte 
combi’?

• Wat normalisatie is, wie het doen en wat er zo 
mooi aan is

• Relatie met bouwregelgeving

• Wat is er zo kwetsbaar aan.

• Waarom heeft normalisatie BWT nodig.



Dit willen we niet.



Wat is normalisatie?

• Proces dat leidt tot afspraken over vaststelling van kenmerken 
van producten of productie- en managementprocessen 

• Met het oog op afstemming daarvan op de marktvraag en/of 
maatschappelijke behoeften. 

• Onder begeleiding van normalisatie-instituten stellen 
normcommissies normen vast voor goederen, diensten of 
processen



Wie doen het?



Bouwregelgeving en normalisatie:  
verfijnde relatie 1

• Op basis van mandaten van de Europese Commissie op grond van de
Verordening bouwproducten worden geharmoniseerde normen voor
bouwproducten vastgesteld door CEN/Cenelec.

• Geharmoniseerde norm geeft enige wijze aan volgens welke de
fabrikant over prestaties van bouwproduct moet verklaren.



Bouwregelgeving en normalisatie: 
verfijnde relatie 2

• Tussen geharmoniseerde normen en prestatieverklaringen
voor bouwproducten en de (wettelijke) eisen voor
bouwwerken is de relatie complex

+ + + + …. ≠



Bouwregelgeving en normalisatie: 
verfijnde relatie 3

• Onder regie van CEN/Cenelec zijn Europese normen voor de
constructieve veiligheid van bouwwerken vastgesteld (Eurocodes), in
opdracht van de Europese Commissie

• Doel: schakels leggen tussen fundamentele vereisten voor bouwwerken
en geharmoniseerde normen voor bouwproducten.

• Eurocodes zijn neergelegd in NEN-EN-normen

• In Bouwbesluit 2012 en straks in Bbl wordt verwezen naar de Eurocodes.



Bouwregelgeving en normalisatie: 
verfijnde relatie 4

• In Bouwbesluit 2012 en Bbl wordt voor eisen aan bouwwerken
verwezen naar Europese en nationale normen. 

• Eerste artikel van paragraaf vaak ‘aansturingsartikel’ met  voorschriften 
met algemene, niet-kwantitatieve inhoud  ‘functionele eisen’ 

• Deze worden nader gespecificeerd in ‘prestatie-eisen’, die 
kwantitatieve inhoud hebben

• In prestatie-eisen wordt vaak naar norm verwezen



Bouwregelgeving, normalisatie en 
kenbaarheid van normen 1

• NEN-normen waarnaar Bouwbesluit 2003 verwijst zijn volgens
Hoge Raad geen wetten, maar wel ‘algemeen geldende
normen’. Publicatie in Staatsblad of Staatscourant mag
achterwege worden gelaten.

• Op de normen blijft ook na verwijzing auteursrecht rusten.

• HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0393 (Knooble)



Bouwregelgeving, normalisatie en 
kenbaarheid van normen 2

‘Sjoemelsigarettenzaak’



Bouwregelgeving, normalisatie en 
kenbaarheid van normen 3

• Hof van Justitie van de Europese Unie, 22 februari 2022, ECLI:EU:C:2022:101
(prejudiciële uitspraak in de Sjoemelsigarrettenzaak)

• Art, 4, lid 1, van richtlijn 2014/40 (Tabaksproductenrichtlijn) verwijst voor
bepaling of gestelde maximale emissiewaarden teer, nicotine en door
sigaretten worden overschreden naar ISO-normen die niet zijn bekendgemaakt
in



Bouwregelgeving, normalisatie en 
kenbaarheid van normen 4

• Art. 297 lid 1 VWEU: EU-wetgeving treedt slechts in werking en kan alleen
rechtsgevolgen sorteren wanneer zij in het Publicatieblad van de Europese Unie is
bekendgemaakt

• Rechtszekerheidsbeginsel vereist dat Unieregeling belanghebbenden in staat stelt
omvang van verplichtingen die zij hun oplegt, nauwkeurig te kennen.

• Verwijzing naar normen dient duidelijk, nauwkeurig en voorzienbaar te zijn, zodat
belanghebbenden er houvast aan hebben in door Unierecht beheerste
rechtssituaties en -betrekkingen



Bouwregelgeving, normalisatie en 
kenbaarheid van normen 5

• Hof: Omstandigheid dat een wettelijke bepaling zelf geen concrete
methode of procedé voorschrijft (en daarvoor verwijst naar een norm)
betekent nog niet dat zij het beginsel van rechtszekerheid schendt

• Niet gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid art. 4 lid 1
Tabaksproductenrichtlijn kunnen aantasten in licht van
transparantiebeginsel en art. 297, lid 1, VWEU, gelezen in licht van
rechtszekerheidsbeginsel.



Bouwregelgeving, normalisatie en 
kenbaarheid van normen 6

• Maar rechtszekerheidsbeginsel brengt volgens Hof wel mee dat
technische normen waaraan in EU-wetgeving bindend karakter is
verleend, slechts aan particulieren in het algemeen kunnen worden
tegengeworpen indien zij zelf zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad
van de Europese Unie

• Vraag: Kunnen geharmoniseerde normen onder de Verordening
bouwproducten dus ook niet meer aan particulieren worden
tegengeworpen?



Bouwregelgeving, normalisatie en 
legitimiteit van normen 1

• Huishoudelijk reglement NEN

• Normcommissie heeft tot taak: a. verzorgen van Nederlandse inbreng bij
internationale en Europese normalisatie; b. opstellen van Nederlandse
normen (art. 7 lid 2 )

• Een besluit wordt genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte
stemmen van de leden (art. 5 lid 9 jo. art. 8)



Bouwregelgeving, normalisatie en 
legitimiteit van normen 2

• Huishoudelijk reglement NEN

• Normcommissie is samengesteld uit terzake kundige leden, die geacht
kunnen worden gezamenlijk bij de desbetreffende normalisatie
belanghebbende groeperingen te vertegenwoordigen.

• Deelname aan besluitvorming over de norm staat slechts open voor
vertegenwoordigers van belanghebbende partijen in Nederland, die ook
bereid zijn aan de financiering bij te dragen (!) (art. 6 lid 1).



Bouwregelgeving, normalisatie en 
legitimiteit van normen 3

• Wie betaalt bepaalt?



Bouwregelgeving, normalisatie en 
(gebrekkige) legitimiteit van normen 4

• Opnieuw: Hof van Justitie in Sjoemelsigarrettenzaak

• Artikel 5 lid 3 WHO-kaderverdrag tabaksontmoediging bepaalt dat partijen
maatregelen nemen om beleid tot tabaksontmoediging te beschermen
tegen commerciële en andere gevestigde belangen van de tabaksindustrie.

• Hof: geldigheid van artikel 4, lid 1, van richtlijn 2014/40, dat verwijst naar
ISO-normen, kan niet in twijfel worden getrokken in het licht van artikel 5,
lid 3, van het FCTC louter op grond van het feit dat tabaksindustrie een rol
heeft gespeeld bij vaststelling van betrokken normen binnen ISO.



Bouwregelgeving, normalisatie en kwaliteit
van normen 1 

• HvJ EU 27 oktober 2016, ECLI:EU:C:2016:821 (James Elliott):

• Hof is bevoegd gepubliceerde geharmoniseerde norm in de zin 
van art. 4 lid 1 Richtlijn bouwproducten uit te leggen. 

• Daarmee staat ook vast dat Hof kan oordelen over 
verenigbaarheid van geharmoniseerde normen (als bedoeld in 
EU-harmonisatiewetgeving) met hoger EU-recht. 



Bouwregelgeving, normalisatie en kwaliteit 
van normen 2 

• Hoe zal het Hof geharmoniseerde normen toetsen?

• Waarschijnlijk geen technisch-inhoudelijke, maar procedurele
toetsing

• Ook denkbaar is toetsing aan art. 5 EU-Normalisatieverordening
(1025/2012) over ‘passende vertegenwoordiging’ en ‘effectieve
deelname’ van alle relevante belanghebbenden



Bouwregelgeving, normalisatie en kwaliteit 
van normen 3 

• Hoe staat het met de kwaliteit van NEN- en NEN-
EN-normen waarnaar Bouwbesluit 2012 verwijst?



Bouwregelgeving, normalisatie en kwaliteit 
van normen 4

• Technisch-inhoudelijk op zich toereikend

• Teveel ‘gekende oplossingen’

• Omvangrijk, complex.

• Specialistisch, fragmentarisch.

• Correcte toepassing vergt veel inspanning

• Motieven en doelen soms niet goed kenbaar.



Bouwregelgeving, normalisatie en kwaliteit 
van normen 5 

• Stelling:

• Inbreng van gemeentelijk bouw- en woningtoezicht
kan bij normalisatie in de bouw niet worden gemist!



Want dit wilden we niet …



Afhankelijkheid en onafhankelijkheid bij 
totstandkoming van bouwregelgeving

• Veel dank voor uw aandacht!

• Vragen?

a.r.neerhof@vu.nl
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