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Wkb-update april 2022
Op 28 maart 2022 heeft minister De Jonge (VRO) de Eerste Kamer geschreven dat op 

korte termijn het Besluit kwaliteitsborging en de Regeling kwaliteitsborging gepubliceerd 

zullen worden. Als u dit leest, heeft u dus inmiddels kennis kunnen nemen van de 

uiteindelijke regels die gaan gelden voor instrumenten, kwaliteitsborgers, borgings-

plannen en risicobeoordelingen. Een overzicht van de laatste stand van zaken. 

Tekst ir. Hajé van Egmond
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Kwaliteitsborging

↘ Informatie over de auteur
 Ir. Hajé van Egmond is Adviseur Omgevingsrecht en  

Kwaliteitsborging, Geregeld BV. 

Als het goed is, is inmiddels ook de 
Wkb al deels in werking getreden, 
zodat de Toelatingsorganisatie kwa-
liteitsborging bouw aan de slag kan 

met de formele beoordeling en toelating van 
instrumenten voor kwaliteitsborging. Een be-
langrijke stap op weg naar invoering van de 
Wkb op 1 januari 2023. De komende tijd zal de 
nadruk dus vooral liggen op voorlichting en 
oefenen met de Wkb.

Tot in lengte van dagen  

aansprakelijk?

Over de aanscherping van de regels voor aan-
sprakelijkheid en andere aanpassingen van 
het Burgerlijk Wetboek is nog veel onduidelijk-
heid bij aannemers. Zo gaan er – onjuiste – 
verhalen rond dat de aannemer bij oplevering 
moet bewijzen dat het bouwwerk geen gebre-
ken kent en dat hij twintig jaar aansprakelijk 
blijft voor alle gebreken die ontstaan. De bro-
chure ‘De Wet kwaliteitsborging voor het bou-
wen: veranderingen Burgerlijk Wetboek in de 
praktijk’ legt uit wat wél de effecten van de 
wijzigingen zijn. 
In opdracht van het ministerie van BZK be-
schrijft het Instituut voor Bouwrecht aan de 
hand van enkele voorbeelden het verschil tus-
sen de huidige situatie en de situatie na in-
voering van de Wkb. Belangrijkste verschil 
daarbij is dat de aannemer ook na oplevering 
aansprakelijk blijft voor ‘zichtbare’ gebreken. 
Het maakt daarbij niet uit of de opdrachtgever 
zelf deskundig is op het gebied van de bouw 
of een deskundige voor controle en oplevering 
heeft ingehuurd. De brochure legt verder hel-
der uit welke aanscherpingen betrekking heb-
ben op alle aannemingsovereenkomsten (aan-
sprakelijkheid, waarschuwingsplicht en ople- 
verdossier) en welke alleen van toepassing 
zijn op de nieuwbouw van woningen (informa-
tieplicht financiële waarborg en 5%-regeling). 
De brochure is te downloaden vanaf de iBK-si-
te en op www.rijksoverheid.nl/wkb. 

Bijzondere lokale omstandigheden

Het ministerie van BZK maakt van specifieke 
onderwerpen binnen de Wkb factsheets. 
Nieuwe aanvullingen op deze serie hebben 
betrekking op de bouwmelding, de gereed-
melding en op bijzondere lokale omstandig-
heden. Met name dat laatste onderwerp 
roept vragen op. In het kort is een bijzonde-
re lokale omstandigheid een lokaal aanwe-
zig risico waardoor – als er geen maatrege-
len worden genomen – het te (ver)bouwen 
bouwwerk mogelijk niet aan de bouwregels 
voldoet. Het gaat dus alleen om een effect 
van de omgeving op het bouwwerk en niet 
andersom. En omdat dit een definitie in het 
kader van de Wkb is, moet dit logischerwijs 
ook vallen binnen de taak van de kwaliteits-
borger. Dus alleen aspecten die vallen bin-
nen de regels van hoofdstuk 4 (nieuwbouw) 
of 5 (verbouw) van het Bbl kunnen een bij-
zondere lokale omstandigheid zijn. In veel 
gevallen gaat het dan om aspecten die van 
invloed zijn op de fundering van het nieuwe 
bouwwerk. Zaken als de regels van het om-
gevingsplan, bouw- en sloopveiligheid, 
grondwater, et cetera, zijn ook relevant voor 
de initiatiefnemer en de aannemer, maar 
deze vallen niet onder de taak van de kwali-
teitsborger. En daarmee zijn het dus geen 
lokale omstandigheden.
De komende periode zullen ook over andere 
onderwerpen factsheets worden opgesteld. 
Voorstellen daartoe kunnen via de website van 
iBK worden doorgegeven. Dit voorjaar zal BZK 
ook nog een brochure opstellen voor initiatief-
nemers, waarin het gehele stelsel wordt toe-
gelicht.
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