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Wkb-update: Wkb in  
werking getreden?
Op 22 april 2022 is een deel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in 

werking getreden. Het gaat om dat deel van de wetgeving dat nodig is om de Toelatings-

organisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB, zie elders in dit blad) haar werkzaamheden te 

laten starten. In deze Wkb-update een toelichting op de wet, het besluit en de regeling 

kwaliteitsborging die nu ook integraal zijn gepubliceerd. Ook wordt ingegaan op enkele 

veel gestelde vragen over de Wkb.

Tekst ir. Hajé van Egmond
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Kwaliteitsborging 

Welk deel van de Wkb is in werking 

getreden en waarom?

Zoals de planning nu is, zal een initiatiefnemer 
vanaf 1 januari 2023 een kwaliteitsborger moe-
ten inschakelen bij de bouw van een huis, een 
bedrijfspand of een ander bouwwerk dat valt 
onder gevolgklasse 1. Die kwaliteitsborgers 
moeten er dan op dat moment natuurlijk wel 
zijn en ze moeten zijn gerechtigd om een in-
strument voor kwaliteitsborging toe te passen. 
Deze instrumenten moeten op hun beurt op dat 
moment al zijn toegelaten door de Toelatingsor-
ganisatie Kwaliteitsborging Bouw. Weliswaar 
wordt er al geruime tijd door negentien kwali-
teitsborgers proefgedraaid met vijf instrumen-
ten, de formele beoordeling en goedkeuring 
moet nog wel worden gedaan. Om die reden is 
afgesproken dat minimaal zes maanden voor 
inwerkingtreding van het nieuwe stelsel de re-
gels worden vastgelegd en de TloKB formeel 
wordt opgericht. De komende tijd zullen de in-
strumenten aan een (laatste) toets worden on-
derworpen zodat – na toelating tot het stelsel 
– kwaliteitsborgers formeel kunnen worden ge-
rechtigd de instrumenten toe te passen.
De Wkb treedt tegelijk met de Omgevingswet 
in werking en wordt uiteindelijk opgenomen in 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), 
het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het 
Omgevingsbesluit. Aangezien deze besluiten 
op dit moment nog niet bestaan, is de Wkb 
gepubliceerd en in werking getreden als wijzi-
ging van de Woningwet en Bouwbesluit 2012. 
In de nieuwe paragraaf 1.9 van Bouwbesluit 
2012 is een definitie van gevolgklasse 1 gege-
ven, zijn de regels opgenomen waaraan instru-
menten moeten voldoen en is de toelatings-
procedure voor instrumenten geregeld. Aan de 
Regeling bouwbesluit zijn de opleidings- en 
ervaringseisen aan medewerkers van kwali-
teitsborgers opgenomen. Aangezien de Wabo 
en Bouwbesluit 2012 geen bouwmelding en 
gereedmelding kennen, blijft de huidige ver-
gunning voor het bouwen gewoon bestaan tot 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een 
initiatiefnemer krijgt niets met deze regels in 
Bouwbesluit 2012 te maken: ze zijn alleen van 
belang voor het werk van de TloKB. De TloKB 
heeft de regels vertaald naar een toelatingska-
der en zodra instrumenten hieraan voldoen 
worden ze opgenomen in het landelijke regis-
ter. Beide zijn te vinden op de website van de 
TloKB: www.tlokb.nl. 

Wat wordt straks waar opgenomen?

De grondslag voor de Wkb is (en blijft, ook on-
der de Omgevingswet) opgenomen in afdeling 
1a van de Woningwet. In de afdeling ‘Kwali-

teitsborging voor het bouwen’ wordt in artikel 
7ab, derde lid, geregeld dat bij bouwen onder 
de Wkb door een kwaliteitsborger een instru-
ment voor kwaliteitsborging moet worden toe-
gepast. Dit artikel is dus de verbodsbepaling 
voor bouwen zonder kwaliteitsborger. De Wo-
ningwet bepaalt tevens dat er een toelatings-
organisatie is en wat de taken van die organi-
satie zijn. En niet onbelangrijk: de Woningwet 
bepaalt dat er bij algemene maatregel van be-
stuur aanvullende regels gesteld worden aan 
kwaliteitsborging. Dat zijn de regels in Bouw-
besluit 2012.
Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet 
worden de regels van de Wkb vanuit Bouwbe-
sluit 2012 en de Regeling bouwbesluit – vol-
gens de uitgangspunten van de Omgevingswet 
– verdeeld over drie amvb’s en een regeling:
• In het Omgevingsbesluit (Ob) staan de 

regels over procedures voor het bevoegd 
gezag en dus daarin worden de regels 
opgenomen die gelden voor de TloKB: de 
toelatingsprocedure en informatieverstrek-
king van de instrumentaanbieders.

• Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) 
bevat instructie- en beoordelingsregels. De 
eisen waarin instrumenten moeten voldoen 
landen in het Bkl.

• De regels over en voorwaarden voor de ver-
gunning- en meldingplicht zijn opgenomen 
in het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl). De bouwmelding – en de definitie van 
gevolgklasse 1 – en de gereedmelding zijn 
dus opgenomen in het Bbl.

• De opleidings- en ervaringseisen gaan ten 
slotte van de Regeling bouwbesluit naar de 
Omgevingsregeling.

Wilt u zich als adviseur, gemeente of aanne-
mer voorbereiden op de Wkb? Kijk dan naar 
deze regels en niet de regels van Bouwbesluit 
2012 die nu in werking zijn getreden. Deze ver-
vallen immers met inwerkingtreding van de 
Omgevingswet.

Hoe gaat de inwerkingtreding verder?

Op 24 februari 2022 is het Koninklijk Besluit 
(KB) voor de inwerkingtreding van de Omge-
vingswet per 1 januari 2023 ‘voorgehangen’ 
voor de Eerste en Tweede Kamer. De Tweede 
Kamer heeft vervolgens op 12 april 2022 een 
motie aangenomen om de datum van inwer-
kingtreding niet nog een keer te verschuiven. 
Dit maakt dat ondanks de lopende discussies 
over de Omgevingswet de kans groot is dat de 
wet inderdaad per 1 januari 2023 in werking 
zal treden. Op het moment dat dit blad in de 
bus valt is daar mogelijk al meer nieuws over. 
De finale afweging over inwerkingtreding van 
de Wkb wordt eind mei gemaakt. De minister 
van BZK heeft op 12 april aan de Eerste Kamer 
laten weten dat hierbij het finale advies van de 
Monitoringsgroep kwaliteitsborging en de reac-
tie van de Eerste Kamer op het Besluit kwali-
teitsborging zullen worden meegenomen. 

Vragen over de Wkb

Uit de vragen over de Wkb die bij de Helpdesk 
Bouwregelgeving en via de website van iBK 
binnenkomen valt op te maken dat veel partij-
en op dit moment aan het kijken zijn wat de 
gevolgen van de Wkb zullen zijn voor bouw-
plannen die op dit moment in voorbereiding 
zijn. Een greep uit de vragen die met enige re-
gelmaat langskomen.
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↘ Informatie over de auteur
 Ir. Hajé van Egmond is Adviseur Omgevingsrecht en Kwa-

liteitsborging, Geregeld BV. 

Woningen en appartementen in één  
project: hoe werkt dat straks?
Vaak bestaan (grotere) woningbouwprojecten 
uit een combinatie van grondgebonden wonin-
gen en appartementen. Nu stelt artikel 2.17 
dat grondgebonden woningen onder gevolg-
klasse 1 vallen en appartementen – deze zijn 
gelegen in een woongebouw – niet. Artikel 
2.17, tweede lid, onder b, schrijft voor dat een 
bouwactiviteit valt onder gevolgklasse 1 als de 
bouwactiviteit alleen ten dienste staat van een 
gebruiksfunctie als bedoeld in het derde lid. 
In dat derde lid staan de gebruiksfuncties ge-
noemd die onder gevolgklasse 1 vallen. Uit 
artikel 2.17 volgt dus dat een bouwactiviteit 
die bestaat uit bouwwerken die vallen onder 
gevolgklasse 1 en bouwwerken die daar niet 
onder vallen in z’n geheel niet valt onder ge-
volgklasse 1. Een initiatiefnemer kan ervoor 
kiezen om voor de hele bouwactiviteit een om-
gevingsvergunning voor een technische bouw- 
activiteit aan te vragen of om de activiteit te 
splitsen in een meldingplicht deel – de grond-
gebonden woningen – en een vergunning-
plichtig deel – de rest. De keuze ligt dus bij de 
initiatiefnemer, maar overleg met de gemeen-
te is (al is het maar om verwarring te voorko-
men) hier zeker op z’n plaats.

Moet bouwmelding voldoen aan vergun-
ning voor omgevingsplanactiviteit?
Onder de Wabo wordt een bouwplan beoor-
deeld aan Bouwbesluit 2012, het bestem-
mingsplan en welstand. Wordt aan een van de 
drie niet voldaan, dan volgt een weigering. On-
der de Omgevingswet wordt deze vergunning 
in tweeën geknipt en is er geen (juridische) 
samenhang tussen beide toestemmingen. 

Bij een bouwmelding onder de Wkb wordt 
geen inhoudelijke informatie over de bouwac-
tiviteit verstrekt. Zou een inhoudelijke beoor-
deling aan het Omgevingsplan al aan de orde 
zijn – wat niet geval is voor de technische 
bouwactiviteit – dan is de vraag hoe een der-
gelijke beoordeling plaats zou moeten vinden. 
Weliswaar is ter beoordeling of wel sprake is 
van een meldingsplicht de gebruiksfunctie ge-
geven in een bouwmelding, maar een ge-
bruiksfunctie die in strijd is met het omge-
vingsplan maakt niet dat een melding onvolle- 
dig is. Een initiatiefnemer heeft dan weliswaar 
een melding gedaan, start bouw zal direct ge-
volgd kunnen worden door een bouwstop van-
wege strijdigheid met het omgevingsplan. Het-
zelfde is het geval als er nog geen vergunning 
voor een omgevingsplanactiviteit is aange-
vraagd.
De knip tussen de technische bouwactiviteit 
en overige activiteiten is een ‘harde’ knip. Een 
toets aan het omgevingsplan is dus niet aan 
de orde bij een bouwmelding. Het informeren 
van de initiatiefnemer dat de gemelde bouw- 
activiteit niet mag worden uitgevoerd natuur-
lijk wel. 

Wat is nu eigenlijk de informatieplicht strij-
digheid Bbl?
Veel vragen komen binnen over de informatie-
plicht van de kwaliteitsborger en hoe hiermee 
als gemeente om te gaan. Veelal gaat het dan 
om de vraag wat nu die informatieplicht is. In 
de praktijk worden informatieplicht en mel-
dingsplicht nogal eens door elkaar gebruikt. 
Het belangrijkste verschil tussen beide is dat 
een informatieplicht geen direct rechtsgevolg 
heeft. Weliswaar moet aan beide worden vol-

daan, een informatieplicht leidt niet tot een 
recht om bijvoorbeeld een activiteit uit te gaan 
voeren. Een overtreding van een informatie-
plicht kan dan ook (zo maar) niet leiden tot 
het stilleggen van een activiteit.
De informatieplicht strijdigheid Bbl is dus een 
wettelijke verplichting tot het informeren van 
het bevoegd gezag over een strijdigheid indien 
deze strijdigheid aan de verklaring van een 
kwaliteitsborger in de weg staat. Het is geen 
melding, er geldt geen verplichte informatie die 
moeten worden toegevoegd, het is geen hand-
havingsverzoek en er is in de meeste gevallen 
geen directe reden de bouw stil te leggen. 
Wat betreft de inhoud van de informatie wordt 
in het formulier dat een kwaliteitsborger moet 
gebruiken bepaalde informatie benoemd, de 
Wkb schrijft dit niet voor. Een ‘informatie-
plicht’ kan dus ook niet onvolledig (en daar-
mee ‘niet gedaan’) zijn. Is het bevoegd gezag 
van mening dat meer informatie nodig is, dan 
kan dat op basis van de bevoegdheid van de 
Algemene wet bestuursrecht wordt opge-
vraagd.
In sommige gevallen is er wel reden om direct 
stil te leggen, namelijk als de kwaliteitsborger 
meldt dat zijn opdracht is beëindigd. Er wordt 
in dat geval kennelijk gebouwd zonder kwali-
teitsborger en dus is sprake van illegale bouw. 
In de meeste gevallen zal de informatieplicht 
een soort vooraankondiging van een overtre-
ding zijn. Een kwaliteitsborger meldt dat er 
sprake is van een strijdigheid en er dus geen 
verklaring volgt. Daardoor zal ook de gereed-
melding dus niet kunnen plaatsvinden en zal 
ingebruikname dus tot een strijdigheid leiden. 
Een logische respons op de informatieplicht 
– als blijkt dat er geen direct gevaar voor de 
omgeving is – lijkt dan ook een schrijven aan 
de initiatiefnemer waarin de verwachting 
wordt uitgesproken dat partijen het probleem 
voor afronding zullen oplossen en dat anders 
handhaving volgt.
De informatieplicht is dus te vergelijken met 
een telefoontje van een buurman of met een 
waarneming van het bevoegd gezag tijdens 
een bezoek aan de bouwplaats. Het is verstan-
dig voor een gemeente om beleid te maken 
over hoe hiermee om te gaan. Het ligt voor de 
hand om hierbij aan te sluiten bij het beleid 
dat iedere gemeente al heeft als het gaat om 
handhaving van bijvoorbeeld illegale bouw of 
gebruik. In feite is dat wat de kwaliteitsborger 
meldt: het bouwen is illegaal of er ontstaat 
straks illegaal gebruik.
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