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Snel duidelijkheid over Wkb-onderdeel 
regiodagen

Tijdens de eerste geslaagde Regiodag in Rotterdam stond het onderwerp ‘Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen’ weer prominent op de agenda. En dat is 

ook niet zo gek. Kort voor deze eerste Regiodag, die op 3 april plaatsvond, had 

de Eerste Kamer aangegeven nog voor de installatie van de nieuwe Senatoren 

te zullen stemmen over het wetsvoorstel. Maar vóór deze stemming komt er nog 

wel een (korte) derde termijn waarop inhoudelijk met de minister wordt 

gesproken over het wetsvoorstel. 

D
e vele vragen die de Eerste Kamerle-

den aan de minister hadden gesteld, 

en die de minister uitgebreid heeft 

beantwoord, gaan over het bestuur-

sakkoord. Tijdens de regiodagen is dan ook 

uitgebreid stilgestaan bij dit bestuursakkoord. 

Vooral wat de impact van dit bestuursakkoord 

is voor het bevoegd gezag, de afdeling BWT en 

de veranderende rol van de ambtenaren bin-

nen het vakgebied. Door de vele vragen van de 

Eerste Kamer zou kunnen worden gedacht dat 

er door het bestuursakkoord veel zaken an-

ders gaan worden dan in het eerder al door de 

Tweede Kamer aangenomen Wetsvoorstel, 

maar dat is niet het geval. Wat het bestuursak-

koord vooral heeft veroorzaakt is het meer dui-

delijk maken van zaken die in eerder door de 

Eerste Kamer behandelde stukken nog niet 

waren uitgeschreven. Het is dan ook dat het 

bestuursakkoord vooral beschrijft wat het in-

houdt als het bevoegd gezag haar handhaven-

de taak behoudt en hoe zij deze op een goede 

manier kan uitvoeren. 

Proefprojecten

Een ander belangrijk onderwerp in het bestuur-

sakkoord zijn de proefprojecten. Aangegeven 

is dat de eerdere pilots vooral zijn uitgevoerd 

op seriematige woningbouw. Deze pilots zijn 

nog met onvoldoende spelregels uitgevoerd en 

er was geen scheidsrechter die tijdens de pilot 

kon aangeven aan kwaliteitsborger of gemeen-

te of zij haar rol en taak in de pilots op een 

goede, volgens de wetgeving bedoelde wijze 

uitvoerde. Om die reden is opgenomen in het 

bestuursakkoord dat voordat er nieuwe proef-

projecten starten, eerst duidelijke spelregels 

(de eisen aan het instrument) moeten worden 

vastgelegd. Tevens moet er dan een scheids-

rechter worden aangesteld die boven de kwali-

teitsborger en/of het bevoegd gezag staat die 

kan toezien op het volgens die spelregels uit-

voeren van het project. Pas als dat is geregeld 

kunnen de proefprojecten starten.

In het bestuursakkoord staat ook dat voordat 

de wet in werking kan treden er wordt ge-

streefd om minimaal tien procent van alle aan-

vragen in gevolgklasse I bij alle gemeenten in 

Nederland (van Vlieland tot Vaals) als proef-

project uit te voeren. Alleen dan kan ook echt 

worden voorbereid op een moment dat de wet 

geheel in werking gaat treden. Als er namelijk 

geen of te weinig kwaliteitsborgers zijn, zal dit 

dus duidelijk een ‘no go’ voor de invoering be-

tekenen. Tijdens de regiodagen zijn en worden 

gemeenten hierover geïnformeerd, en vooral 

uitgenodigd om zo snel mogelijk nadat de wet 

door de Eerste Kamer is aangenomen te begin-

nen met het voorbereiden op het uitvoeren 

van proefprojecten. De eerste stap is namelijk 

dat er een opdrachtgever is met een project en 

een aannemer die wil werken met een kwali-

teitsborger. En dat kost ook best wat tijd. De 

VNG en de Vereniging BWT Nederland gaan 

dan ondertussen met de markt aan de slag om 

de spelregels vast te leggen en de scheids-

rechters op te leiden.


