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Richten op een bewegend doel blijft 
lastig, zeker omdat veel projecten die 
volgend jaar in uitvoering gaan nog 
voor de bouwvak zo’n beetje rond 

moeten zijn qua ontwerp. Om die reden zijn er 
de laatste tijd veel vragen over hoe vergun-
ningvrij bouwen nu werkt onder kwaliteitsbor-
ging, met name bij verbouw. In deze update 
een antwoord op deze vraag.

Vergunningvrij en vergunningplichtig 

bouwen

Sinds 1 oktober 2010 is het op grond van bijla-
ge II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) niet 
meer verboden om vergunningvrij te bouwen 
tegelijk met nieuwbouw. Het is dus mogelijk 
dat tegelijk met de bouw van een woning of 
een ander vergunningplichtig bouwwerk, bui-
ten de vergunning om een vergunningvrij deel 
wordt gerealiseerd. Het kan dan bijvoorbeeld 
gaan om een dakkapel of bijbehorend bouw-
werk (aanbouw, uitbouw).1 
Vrij snel na de wijziging in 2012 ontstond dis-
cussie of je bijvoorbeeld een aanbouw mag 
zien als een deels vergunningplichtig en deels 
vergunningvrij bouwwerk. Verschillende aan-
vragers en gemeenten zochten de grenzen op 
met het ‘krijtstrepen’ van bouwactiviteiten, 
maar werden in 2012 door de rechter terugge-
floten.2 Een poging van de wetgever in 2014 
om krijtstrepen toch mogelijk te maken liep in 
2015 opnieuw tegen een stevige nuancering 
van de rechter aan. De conclusie is uiteindelijk 
dat het weliswaar mogelijk blijft om vergun-
ningvrij te bouwen tijdens nieuwbouw, maar 
dat vergunningvrije delen eigenlijk niet op te-
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kening gezet mogen worden. Of zoals de Afde-
ling het in de uitspraak Teylingen verwoordde: 
‘Indien de aanvrager om omgevingsvergun-
ning onderdelen van een bouwplan buiten de 
aanvraag wil laten, omdat deze volgens hem 
vergunningvrij kunnen worden gebouwd, kan 
hij dat primair doen door deze onderdelen 
niet in een aanvraag op te nemen. Indien de 
onderdelen niettemin in de aanvraag zijn op-
genomen, dient uit een oogpunt van rechtsze-
kerheid van derden en ter bepaling van wat 
het oorspronkelijk hoofdgebouw is, uit de 
aanvraag om omgevingsvergunning onmisken-
baar te blijken voor welke onderdelen van het 
bouwplan wel en waarvoor geen omgevings-
vergunning wordt aangevraagd en wat de op-
pervlakte is van het bouwplan waarvoor ver-
gunning wordt gevraagd. De enkele vermel- 
ding op de bouwtekening dat de met wolkjes 
omcirkelde onderdelen van het bouwplan om-
gevingsvergunningvrij zijn, is daarvoor niet 
afdoende.’3

Vergunningvrije delen kunnen dus alleen op 
tekening bij een aanvraag als vergunningvrij 
aangegeven worden als ze bouwkundig te on-
derscheiden zijn van de rest van het bouw-
plan. Niet alle gemeenten hanteren dit uit-
gangspunt even streng, maar kortweg komt 
het erop neer dat je vergunningvrije uitbreidin-
gen en aanpassingen niet in de aanvraag mag 
zetten, maar ze wel mag bouwen. In de prak-
tijk leidt dit – zoals ook blijkt uit de vragen bij 
de Helpdesk Bouwregelgeving op dit punt – 
nogal eens tot verwarring en discussie. Zeker 
als vanuit gemeentelijk toezicht wordt gewe-
zen op het feit dat de nieuw te bouwen woning 

inclusief vergunningvrije aanpassingen aan de 
nieuwbouweisen moet voldoen. Dus een dag-
lichtberekening voor de vergunningvraag en 
een voor de uiteindelijk te bouwen woning?

Vergunningvrij bouwen en de Wkb

Bij bouwen onder kwaliteitsborging geldt voor 
de technische bouwactiviteit dat de kwaliteits-
borger na afronding van de werkzaamheden 
een verklaring afgeeft voor de gehele bouwac-
tiviteit. Over het al dan niet meenemen van 
vergunningvrije onderdelen is de toelichting 
op het Besluit kwaliteitsborging glashelder:4 
‘Wanneer een activiteit onder gevolgklasse 1 
en dus de procedure van de bouwmelding valt, 
gaat dit hele project naar die procedure over, 
en is het niet meer relevant of onderdelen 
daarvan, zoals een dakkapel of tuinschuur, op 
zichzelf vergunningvrij zouden zijn geweest. 
De kwaliteitsborger controleert het gehele pro-
ject en verklaart aan het einde dat het hele ge-
realiseerde bouwwerk aan de inhoudelijke re-
gels van het Bbl voldoet.’
Een kwaliteitsborger verklaart dat het eindre-
sultaat van een bouwactiviteit aan de regels 
voldoet. Die verklaring kan niet worden afge-
geven als een aanbouw of dakkapel niet wordt 
meegenomen in de beoordeling. De vraag ver-
gunningvrij/meldingplichtig is dus niet aan de 
orde, alhoewel er natuurlijk altijd grensgeval-
len zijn. Zo moet een buitenberging meegeno-
men worden in de beoordeling door de kwali-
teitsborging, tenzij sprake is van particulier 
opdrachtgeverschap. Daarbij is een buitenber-
ging immers niet verplicht.
De discussie zal verder vast nog wel blijven 
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Kwaliteitsborging

Bij een grootschalige renovatie van een woning kan alleen het vervangen van de vloerconstructie als bouwactiviteit worden gemeld en blijven de overige onderdelen van 

de verbouwing daarbuiten.

spelen bij het beoordelen van bouwplannen 
aan de omgevingsplanactiviteit. Een aspect 
om rekening mee te houden bij het definitief 
maken van de Bruidsschatregels voor bijbeho-
rende bouwwerken.

Hoe werkt dit nu bij verbouw?

Bij verbouw lijkt de vraag vergunningvrij/mel-
dingplichtig wel te spelen. Moet een kwali-
teitsborger bij het project bestaande uit een 
dakopbouw en een aanbouw beide onderde-
len beoordelen, ook als de aanbouw op zich 
vergunningvrij is? Het antwoord hangt af van 
de vraag wat als bouwactiviteit wordt meege-
nomen in de bouwmelding. In het geval van 
een dakopbouw en een aanbouw kan een 
bouwmelding worden gedaan voor de dakop-
bouw en is de aanbouw vergunningvrij. Zo kan 
dus ook bij een grootschalige renovatie van 
een woning alleen het vervangen van de vloer-
constructie als bouwactiviteit worden gemeld 
en blijven de overige onderdelen van de ver-
bouwing daarbuiten. Een kwaliteitsborger kijkt 
dan dus alleen naar de nieuwe vloer en niet 
naar de nieuwe deuren, de nieuwe keuken en 
het nieuwe ventilatiesysteem.
De reden waarom er bij verbouw wel onder-
scheid gemaakt kan worden tussen vergun-
ningvrij en meldingplicht is feitelijk dezelfde 
als bij de uitspraak Teylingen. Een kwaliteits-

↘ Informatie over de auteur
 Ir. Hajé van Egmond is adviseur omgevingsrecht en kwa-

liteitsborging, Geregeld BV.

borger moet een uitspraak kunnen doen over 
de gehele bouwactiviteit die onder een bouw-
melding valt. Bij het voorbeeld van de renova-
tie is het alleen de vloer die – vanwege de 
constructieve wijziging – niet vergunningvrij is 
en dus bij een woning onder de Wkb valt. De 
vergunningvrije werkzaamheden hebben geen 
invloed op de activiteit ‘vervangen vloercon-
structie’ en de kwaliteitsborger kan dus een 
sluitende verklaring over alleen de vloercon-
structie afgeven. In het geval van een dakop-
bouw wordt het lastiger: de meldingplicht ont-
staat doordat de bouwactiviteit ‘bouwwerk 
met dak bouwen dat niet op de grond staat’ 
niet vergunningvrij is (zie artikel 2.25 van het 
Bbl). De kwaliteitsborger zal dus een uitspraak 
moeten doen over de gehele activiteit en al-
leen die zaken buiten zijn opdracht kunnen 
laten die niet relevant zijn voor het kunnen 
afgeven van een verklaring. Dus de elektra en 
verwarming hoeven niet meegenomen te wor-
den, maar de waterdichtheid en of de dakpan-
nen vastliggen wel. 

Resumé

Bij nieuwbouw neemt een kwaliteitsborger 
alle onderdelen mee die nodig zijn om uitein-
delijk aan de nieuwbouwregels van het Bbl te 
voldoen. Wil je toch ‘kwaliteitsborgervrij’ bou-
wen, dan zal er eerst een gereedmelding ge-

daan moeten worden waarna het bouwwerk 
kan worden verbouwd. 
Bij verbouw zal – analoog aan de uitspraak in 
de Teylingen-zaak – duidelijkheid moeten be-
staan over waar de verklaring van de kwali-
teitsborger betrekking op heeft. In ieder geval 
zal de verklaring betrekking hebben op de 
bouwactiviteit zoals meegenomen in de risico-
beoordeling en het borgingsplan. Delen van 
een verbouwing die bouwkundig te onder-
scheiden zijn van de activiteit die melding-
plichtig is – en dus niet nodig zijn voor de ver-
klaring – mogen buiten beschouwing blijven. 
Een kwaliteitsborger mág natuurlijk wel alle 
onderdelen van een verbouwing meenemen in 
zijn werk. Het kan nooit kwaad om een extra 
paar ogen mee te laten kijken!

Meer informatie over bouwen onder de Wkb 
– ook bij verbouw en renovatie – is te vinden 
in de factsheets op www.stichtingibk.nl/bou-
wen.
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