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Private Kwaliteitsborging

Tweede Kamer  
stelt Wkb vast
De Tweede Kamer heeft de 

Wet kwaliteitsborging voor 

het bouwen (Wkb) vast-

gesteld. Na een eerste termijn 

op 18 januari 2017 en een 

tweede termijn op 16 februari 

volgden op 21 februari 2017 

de stemmingen: 109 voor en 

40 tegen. Mede dankzij 

uitgebreid informeel overleg 

in de tussenliggende weken 

kwam de Kamer in tweede 

termijn snel tot zaken met 

minister Plasterk. 

Tekst Ing. Gert-Jan van Leeuwen

V anwege het aftreden van Van der 
Steur schoof minister Blok door 
naar Veiligheid & Justitie en nam 
Plasterk de portefeuille Wonen & 

Rijksdienst van hem over. Er zijn vijf amende-
menten en zes moties ingediend. De minister 
ontraadde de amendementen van:
• CDA (18): Zwaardere aansprakelijkheid 

alleen als opdrachtgever ‘een natuurlijk 
persoon is, die niet vanuit diens opleiding, 
beroep of bedrijf over een bijzondere des-
kundigheid ten aanzien van de bouw van het 
bouwwerk beschikt’.

• SP (21): Verplicht verzekerde garantie. 
Ook ontraadde hij de moties 23 van het 
CDA, respectievelijk 20 van de PvdA, om 
monumenten vooralsnog buiten het stelsel 
te houden. 

Wat betreft de amendementen van: 
•  PvdA (15): Aanscherping waarschu-

wingsplicht aannemer; 

•  PvdA (16): Risicobeoordeling toevoegen aan 
indieningsvereisten; 

•  PvdA (17): Opleverdossier aannemer naar 
opdrachtgever en bevoegd gezag; 
zei hij het oordeel van de Kamer af te wach-
ten. Dat gold ook voor de moties van:

•  VVD+PvdA (19): Stimuleren van erkende  
oplossingen; 

•  PvdA (20): Kwaliteitsborging rijksmonumen-
ten;

•  VVD (22): Reikwijdte verzwaarde aansprake-
lijkheid evalueren;

•  CDA (24): Bevorderen bestuursakkoord over 
leges;

• CDA (25): Kwaliteitsstempel VACpunt Wonen. 

Op de website van de Tweede Kamer en via 
http://www.stichtingibk.nl/wet-kwaliteits- 
borging-voor-het-bouwen/ zijn de letterlijke 
teksten van wetsvoorstel, amendementen en 
moties te raadplegen. 

Stemmingen

Bij de stemmingen op 21 februari ging de  
Kamer akkoord met de amendementen 15, 16 
en 17 en de moties 19, 20, 23, 24 en 25. De 
andere amendementen 18 en 21 werden ver-
worpen. Motie 22 is aangehouden. Het  

geamendeerde wetsvoorstel kreeg de steun 
van VVD, PvdA, CDA, D’66, SGP, Kuzu/Öztürk, 
Houwers, Klein, Van Vliet en Monasch. Tegen 
stemden SP, PVV, CU, GL, PvdD, 50+ en Bon-
tes/Van Klaveren.
De bedoeling is dat het wetsvoorstel nu snel 
aan de Eerste Kamer wordt voorgelegd. Die 
kan het voorstel goedkeuren of verwerpen, 
maar slechts bij hoge uitzondering (novelle) 
wijzigen. De inhoud staat dus nu vrijwel vast. 
Wanneer de Eerste Kamer ook instemt en de 
AMvB (Besluit Kwaliteitsborging) en de MR 
(Regeling Kwaliteitsborging) uiterlijk voor 1 juli 
2017 zijn vastgesteld en officieel gepubli-
ceerd, blijft de invoeringsdatum 1 januari 2018 
als ambitie overeind. Mits ook de Toelatings-
organisatie ruim op tijd  operationeel is. Dat 
ook aan private kant nog veel inspanning no-
dig is om die datum te halen, staat buiten kijf.
In een van de eerstvolgende nummers van 
Bouwkwaliteit in de praktijk (april of mei) wor-
den de gevolgen van de amendementen en 
toezeggingen op de Wkb uit de doeken  
gedaan.

↘ Informatie over de auteur
 Ing. Gert-Jan van Leeuwen is kwartiermaker bij het  

Instituut voor Bouwkwaliteit.
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