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Gerechtvaardigd vertrouwen 
in een bouwwerk

Recent heeft de Eerste Kamer de voorhang van het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging 

afgerond en dus kan het wetgevingsproces worden doorgezet. Daarmee is de invoering 

van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 juli 2022 weer een stapje dichterbij 

gekomen. Of die datum blijft staan is afhankelijk van de laatste (financiële) punten en 

natuurlijk van invoering van de Omgevingswet. Met het afronden van de politieke 

discussie over het Besluit kwaliteitsborging kunnen we stellen dat de inhoud van de Wkb 

vaststaat. Reden om een paar essentiële onderdelen van de Wkb nader toe te lichten, te 

beginnen met het gerechtvaardigd vertrouwen. 

Tekst ir. Hajé van Egmond



→

| Bouwkwaliteit in de Praktijk  | nr. 9 december 2021  |  19

Kwaliteitsborging

Wat verklaart de kwaliteitsborger nu 

eigenlijk?

Een kwaliteitsborger beoordeelt een bouw-

plan, zorgt ervoor dat alle risico’s en beheers-

maatregelen in een borgingsplan worden vast-

gelegd en stelt dat plan vervolgens vast. Met 

het vastleggen van het borgingsplan is ook de 

‘route’ naar een bouwwerk dat aan de regels 

van het Besluit bouwwerken leefomgeving 

(Bbl) voldoet vastgelegd. De route begint dus 

met een door de kwaliteitsborger vastgesteld 

borgingsplan en eindigt met een verklaring dat 

het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat 

aan de regels is voldaan. 

De kwaliteitsborger zegt dus niet dat de bouw- 

activiteit aan de regels voldoet. Logisch, hij is 

er immers niet van het begin tot het einde bij. 

Daarbij is de controle van de kwaliteitsborger 

risicogestuurd: dat wil zeggen dat er geen 

100% controle plaatsvindt. Het gaat dus om 

vertrouwen dat een bouwactiviteit aan de re-

gels voldoet en dat vertrouwen moet gerecht-

vaardigd zijn. Kijken we naar de betekenis van 

dat woord, dan geeft Van Dale een aantal sa-

menhangende betekenissen:

recht·vaar·dig (bijvoeglijk naamwoord, bij-
woord)
1. in overeenstemming met het recht (handelend)
2. billijk, eerlijk

recht·vaar·di·gen (rechtvaardigde, heeft ge-
rechtvaardigd)
1. de rechtvaardigheid van iets aantonen

zich recht·vaar·di·gen (wederkerend werk-
woord; rechtvaardigde zich, heeft zich ge-
rechtvaardigd)

1. zich verantwoorden, rekenschap afleggen: je 
hoeft je voor mij niet te rechtvaardigen

Samengevat wil het gerechtvaardigd vertrou-

wen dus zeggen dat een kwaliteitsborger 

rechtvaardig gehandeld moet hebben en dat 

hij zich moet kunnen rechtvaardigen. Laten we 

dit eens verder uitwerken.

Rechtvaardig handelen

Met het ondertekenen van de verklaring ver-

klaart de kwaliteitsborger dat:1

a. hij toestemming heeft van de instrument- 

aanbieder het instrument toe te passen;

b. hij de kwaliteitsborging heeft uitgevoerd 

volgens de in het instrument gestelde eisen;

c. er naar zijn oordeel een gerechtvaardigd 

vertrouwen is dat het bouwwerk voldoet aan 

de regels, bedoeld in de hoofdstukken 2 tot 

en met 6 van het Bouwbesluit 2012 (4 en 5 

van het Besluit bouwwerken leefomgeving).

De onderdelen a en b van de verklaring zien 

dus op rechtvaardig in de betekenis van ‘vol-

gens de regels’. De kwaliteitsborger voldoet 

aan alle eisen en dus mag hij het instrument 

gebruiken en dat heeft hij ook op de juiste wij-

ze gedaan. Daarmee is de uitspraak (juridisch) 

gerechtvaardigd.

Zich rechtvaardigen

De tweede betekenis van gerechtvaardigd ver-

trouwen komt naar voren in de in artikel 7ac 

van de Woningwet.2 Het derde lid, onder b, 

schrijft voor dat in een instrument voor kwali-

teitsborging moet zijn opgenomen op welke 

wijze de kwaliteitsborger waarborgt dat de 

werkzaamheden in het kader van kwaliteits-

borging reproduceerbaar en transparant zijn. 

De toelichting op de wet legt dit nog eens dui-

delijk uit: ‘Het is verder van belang dat de 
kwaliteitsborging reproduceerbaar en trans-
parant is. Een instrument voor kwaliteitsbor-
ging kan alleen een gerechtvaardigd vertrou-
wen geven dat het bouwen van het bouwwerk 
voldoet aan de bouwtechnische voorschriften 
als het resultaat onafhankelijk van de persoon 
of organisatie die het instrument toepast, kan 
worden beoordeeld (reproduceerbaar). De be-
nodigde werkzaamheden moeten vooraf dui-
delijk zijn. Achteraf moet kunnen worden geve-
rifieerd welke werkzaamheden zijn uitgevoerd 
en wat het resultaat was van die werkzaamhe-
den (transparant).’

Kortweg moet een kwaliteitsborger zijn oor-

deel dus kunnen verantwoorden op een zoda-

nige wijze dat een andere kwaliteitsborger tot 

dezelfde conclusies komt. Die verantwoording 

wordt gevormd door beschikbare informatie 

en resultaten van keuringen, metingen.

Bewijslast

Moet een aannemer dus alles bewijzen? Hoe-

wel het in kwaliteitsborgingsland vaak wel zo 

gesteld wordt, is het antwoord op deze vraag 

nadrukkelijk: nee. De tekst van het Besluit 

kwaliteitsborging en de toelichting laten zien 

dat het gerechtvaardigd vertrouwen verkrijgen 

een actie vanuit de kwaliteitsborger is. De 

kwaliteitsborger geeft zijn oordeel over het 

uitgevoerde werk en daarbij is kennis, kunde 

en ervaring een nadrukkelijk vereiste. Het gaat 

dus niet om bewijs dat iets aan de regels vol-

doet vanuit de aannemer, maar informatie 

waaruit een kwaliteitsborger dit kan opmaken. 

Het lijkt een klein verschil, maar het kan in de 

praktijk een behoorlijk effect hebben. Laat ik 

een eenvoudig voorbeeld geven.

Wat is ingebruikname?

De gereedmelding moet uiterlijk twee 

weken voor de beoogde feitelijke inge-

bruikname worden verstrekt aan de ge-

meente. Wat nu exact het moment van 

ingebruikname is, is niet verder door de 

wetgever toegelicht. Aangezien wordt 

gesproken van feitelijke ingebruikname 

ligt het voor de hand dat het gaat om 

het gebruik zoals voorzien in de ge-

bruiksfunctie behorende bij het betref-

fende bouwwerk. Het gaat dus om het 

moment waarop feitelijk gewoond wordt 

in een woning. Dit maakt dat de twee 

weken tussen gereedmelding en de feite-

lijke verhuizing wel gebruikt kunnen 

worden voor het plaatsen van de keu-

ken, het leggen van de parketvloer, et 

cetera.
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Vier belangrijke uitgangspunten voor de 
kwaliteitsborger

1. Een kwaliteitsborger gaat alleen over 

het voldoen aan de bouwvoorschrif-

ten in hoofdstukken 4 (nieuwbouw) 

en 5 (verbouw) van het Besluit bouw-

werken leefomgeving (Bbl). Eventue-

le andere aspecten kunnen op ver-

zoek van een opdrachtgever wel 

worden meegenomen, maar kunnen 

geen gevolgen hebben voor de ver-

klaring. 

2. Er hoeft niet bewezen te worden dat 

aan de regels van het Bbl is voldaan, 

de kwaliteitsborger hoeft daar 

‘slechts’ een gerechtvaardigd vertrou-

wen in te hebben.

3. Bepalend is of minimaal aan de regels 

is voldaan. Het exacte niveau dat is 

gerealiseerd hoeft – zolang het niet 

vereist is voor het dossier bevoegd 

gezag – niet bepaald te worden. 

4. Aangezien beoordelen van gelijk-

waardige maatregelen onderdeel uit-

maakt van de taak van een kwaliteits-

borger leidt een kleine afwijking – het 

plafond dat twee centimeter te laag 

is – dus niet automatisch tot het niet 

verstrekken van een verklaring. Een 

afweging of aan de functionele eis 

wordt voldaan is onderdeel van de 

taak van de kwaliteitsborger.

Voorbeeld

Als het gaat om daglicht dan wordt daarbij 

vaak de vuistregel gehanteerd dat als het glas-

oppervlak 10% van de verblijfsoppervlakte is, 

dat dan aan de regels wordt voldaan. Van een 

kwaliteitsborger mag worden verwacht dit op 

basis van geveltekeningen en plattegronden 

te beoordelen. Standaard een daglichtbereke-

ning vragen ‘als bewijs’ is dus geen vereiste. 

Wel mag van de kwaliteitsborger worden ver-

wacht dat hij weet wat de uitzonderingen zijn 

en bij welke maat, overstek, negge, et cetera, 

sprake is van een grensgeval dat wel vraagt 

om een berekening. 

Wanneer is vertrouwen nog gerecht-

vaardigd?

De vraag die een kwaliteitsborger zich moet 

stellen is dus of hij op basis van beschikbare 

informatie – inclusief het gebouw zelf! – het 

gerechtvaardigd vertrouwen kan uitspreken 

dat aan de regels wordt voldaan. Daarbij dient 

zich vanzelf de vraag aan hoe ver een kwali-

teitsborger daarin kan en moet gaan. Dit zal 

– hoe tegenstrijdig dit ook klinkt – deels af-

hankelijk zijn van de kwaliteitsborger. Iedere 

kwaliteitsborger moet aan minimumeisen vol-

doen, maar een meer ervaren kwaliteitsborger 

zal eerder zeggen dat hij gegeven de beschik-

bare informatie het vertrouwen heeft dat er 

aan de regels zal worden voldaan. En zolang 

hij dat kan uitleggen (rechtvaardigen) en de 

werkwijze voldoet aan het instrument (recht-
vaardig) dan is dat ook de manier waarop 

kwaliteitsborging is bedoeld te werken. We 

mogen dus vertrouwen op het deskundig oor-

deel van een kwaliteitsborger.

Een tweede vraag die speelt is in hoeverre iets 

ook ‘af’ moet zijn of dat ook een verklaring kan 

worden afgegeven als er slechts een vertrou-

wen bestaat dat het wel goed komt. Een veel 

voorkomende ‘strijdigheid’ is bijvoorbeeld de 

casco badkamer. Nu eist het Bbl ten eerste 

– kortweg – slechts dat de vloer en een deel 

van de wanden geen water opnemen en dat er 

een wateraansluiting en een lozingspunt zijn. 

Ten tweede is het de vraag in hoeverre er spra-

Standaard een daglichtberekening vragen ‘als bewijs’ is niet voldoende. Van een kwaliteitsborger mag worden verwacht dit op basis van geveltekeningen en plattegron-

den te beoordelen. 
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↘ Informatie over de auteur

 Ir. Hajé van Egmond is Adviseur Omgevingsrecht en Kwa-

liteitsborging, Geregeld BV.

1. Zie https://www.stichtingibk.nl/formulieren/ voor de meest 

recente versie van de modelverklaring.

2. Bij de Wkb wordt nog wel eens vergeten dat de basis ligt in 

afdeling 1a van de Woningwet. De regels in die afdeling vormen 

de basis voor het Besluit kwaliteitsborging. Zie https://www.

stichtingibk.nl/wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen/.

Kan er ook een verklaring worden afgegeven als er slechts een vertrouwen bestaat dat het wel goed komt, zoals 

bij een casco badkamer?

Stel dat de trap nog niet geplaatst is: hoe groot is de kans dat die er niet komt? Want kan je er zonder die trap wel wonen? 

ke zal zijn van ‘in gebruik nemen van de wo-

ning’ voordat er een badkamer gemaakt is. 

Dus als er een casco badkamer aanwezig is, is 

er dan niet al een gerechtvaardigd vertrouwen 

dat aan de regels wordt voldaan voor inge-

bruikname? Of moet er dan ook een aankoop-

bon van de tegels getoond kunnen worden? Of 

moet de kwaliteitsborger ‘bewijs’ zien in de 

vorm van de aanwezige tegels, netjes gevoegd 

en wel? 

Eenzelfde vraag kan gesteld worden bij een 

nog te plaatsen trap: hoe groot is de kans dat 

die er niet komt? Want kan je er zonder die 

trap (let op: ik bedoel hier niet het traphek…) 

wel wonen? Kwaliteitsborging is gericht op het 

moment van ingebruikname van een bouw-

werk. Als het dus voldoende zeker is dat een 

bouwwerk op dat moment aan de regels vol-

doet – en dat is bij een badkamer mijns in-

ziens zeker het geval – dan kan een kwaliteits-

borger een verklaring afgeven.

Bij de discussie over gerechtvaardigd vertrou-

wen spelen de Toelatingsorganisatie (wat 

staat een instrument toe) en de instrumen-

taanbieder (houdt de kwaliteitsborger zich er 

aan) een belangrijke rol. Het is duidelijk dat 

reproduceerbaarheid bij de verklaring van es-

sentieel belang is. En dat is ook de sleutel tot 

de vraag waar nu de grens ligt: tot waar is het 

vertrouwen voldoende te onderbouwen en 

daarmee rechtvaardig.


