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Column

I
k dacht terug aan de fraaie routes en ineens kwam het 

verkeersbord ‘hidden dip’ op in mijn herinnering, aan-

leiding voor een column in Bouwkwaliteit in de Praktijk 

nr. 11 van 2013. Die ging over een tekst van Pieter Clerx 

op de website van Bouwend Nederland, die zich liet lezen 

als enthousiaste steunbetuiging aan de Wet kwaliteitsbor-

ging voor het bouwen (Wkb), waarvan toenmalig minister 

Donner twee jaar eerder de contouren had geschetst. Pie-

ter zag in de plannen ook ‘een verlaagd risico van aanspra-

kelijkheid’. Maar in het uiteindelijke wetsontwerp is de 

aansprakelijkheid van de bouwer juist verzwaard. Dat is 

dan ook dé reden waarom Bouwend Nederland na jaren-

lang voorstander na indiening van het wetsvoorstel veran-

derde in tegenstander van de Wkb.

Samen met wijlen Frans Fijen was ik begin 2013 penvoer-

der van een kritische werkgroep, die op verzoek van de Ver-

eniging BWT Nederland had geformuleerd aan welke voor-

waarden het stelsel van private kwaliteitsborging zou 

moeten voldoen. Het advies van de Commissie Dekker uit 

mei 2008, dat als uitgangspunt diende voor de wet, droeg 

de titel ‘Privaat wat kan, publiek wat moet’. 

Het rapport van de werkgroep van de VBWTN kreeg bijna 

vijf jaar later een iets andere titel mee: ‘Privaat wat moet, 

publiek wat onvermijdelijk is’. Daarmee wilden we zeggen: 

het leveren van kwaliteit is geen kwestie van kunnen, maar 

van moeten; privaatrechtelijke vanuit de opdrachtgever, 

maar ook publiekrechtelijk. De Woningwet zegt immers in 

artikel 1b dat het verboden is te bouwen zonder naleving 

van het Bouwbesluit. De wetgever stelt zo een ondergrens 

(!) aan de bouwkwaliteit.

Zes jaar verder komt de Wkb eindelijk in zicht van de fi-

nish. Na bijna twee jaar uitstel werd deze op de laatste zit-

tingsdag voor de Kamerverkiezingen op 21 februari 2017 in 

stemming gebracht in de Tweede Kamer met 109 voor en 

40 tegen. Echter nogal gehavend door onvoldoende door-

dachte amendementen. Vooral daardoor werd het geen 

‘makkie’ in de Eerste Kamer. Toen het wetsvoorstel daar in 

juli 2017 bakzeil dreigde te halen, besloot de langdurig de-

missionair minister Plasterk de senaat om aanhouding van 

de stemming te vragen. 

Na een curieuze procedure (zie het artikel ‘Wkb uit de pau-

zestand?’ in nr. 1 van deze jaargang) stelde de betreffende 

commissie voor “(…) nog deze zittingsperiode een korte 

derde termijn over het wetsvoorstel te houden”. Dat werd 

dus 23 april 2019 en de stemming volgt op 14 mei (na de 

kopijsluiting van dit nummer). Of de wet de finish heeft ge-

haald is als u deze column leest bekend.

Eind 2013 schreef ik onder meer: “Schuilgedrag, verborgen 

gebreken, en wie weet wat er nog meer verborgen zit in de 

hidden dip …” waar Bouwend Nederland aan voorbij gaat. 

De column sloot af met de stelling: “Een verlaagd risico 

van de aansprakelijkheid in het vooruitzicht stellen waar 

deze toch echt dichter naar het algemene consumenten-

recht moet worden gebracht, vooral als de consument over 

de technische bouwkwaliteit helemaal niet meer bij BWT 

kan aankloppen: dit maakt duidelijk dat er nog veel te 

doen staat, niet in de laatste plaats bij Bouwend Neder-

land en haar leden.”

Dankzij het Bestuursakkoord (zie: http://www.stichtingibk.

nl/2019/01/17/bestuursakkoord-kwaliteitsborging-onderte-

kend) is BWT na inwerkingtreding van de Wkb op hoofdlij-

nen inmiddels wel meer op de hoogte van de feitelijk gerea-

liseerde bouwkwaliteit. Dat neemt echter niet weg dat de 

bouwer degene is die ervoor moet zorgen dat die kwaliteit 

inderdaad wordt gerealiseerd conform zijn opdracht en met 

de Bouwbesluiteisen als ondergrens. Gelukkig zijn er ook 

bouwers die willen instaan voor de kwaliteit van hun werk 

en die in de gaten hebben dat verantwoordelijkheid zonder 

aansprakelijkheid weinig voorstelt. Het is te hopen dat de 

voorsprong die zij daarmee hebben op hun tegenstribbelen-

de collega’s die concurrentie nu snel tot actie zal prikkelen. 

Ongeacht of de Wkb nu wel of niet de eindstreep haalt…

‘Hidden dip revisited?’

Bij het maken van vakantieplannen kwam bij ons Zuid-Engeland weer 

in beeld. We waren er in de warme zomer van 2013 en genoten ervan. 

Het zou daar dit jaar wel eens een heel hete zomer kunnen worden 

dankzij de Brexit, met files en vertraging bij de ferries en zo. Of dat ook 

genieten wordt, valt te bezien, maar we wagen het erop!
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