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Private kwaliteitsborging

Politieke 
kwaliteitsborging?
In 2014 en 2015 publiceerde Bouwkwaliteit in de Praktijk zes artikelen over 

(bestuursrechtelijke) handhaving onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

(Wkb). In november 2016 volgde aandacht voor omgevingsveiligheid. Nu de Wkb op  

21 februari 2017 is vastgesteld door de Tweede Kamer is duidelijk wat de invloed van 

de parlementaire besluitvorming is op de wet. Vooral het privaatrechtelijke artikel III  

van de Wkb is door amendering nog behoorlijk veranderd, maar ook de positie van  

het bevoegd gezag wijzigde enigszins. 

Tekst Ing. Gert-Jan van Leeuwen

In het maartnummer van dit jaar is verslag 
gedaan van de stemming over wet, amen-
dementen en moties. Kort daarna versche-
nen her en der uiteenlopende interpreta-

ties van de geamendeerde wet. Op de 
allerlaatste dag van zijn Kamerlidmaatschap 
stelde Albert de Vries (PvdA) daarover tien  
vragen aan minister Plasterk. Op 14 april 2017 
stuurde hij zijn antwoord aan de Kamer1, 
enigszins staatsrechtelijk van aard. Op een 
ingediend amendement kan de minister op 
verschillende manieren reageren in het debat 
met de Kamer. Zo kan hij aangeven hoe hij een 
amendement interpreteert. Als de indiener het 
daarmee niet eens is, moet deze dat in het de-
bat laten weten. Gebeurt dat niet, dan gaat de 
zienswijze van de minister boven de toelich-
ting die de indiener zelf heeft gegeven. 

Vandaar dat de minister in zijn antwoord zegt: 
‘Hetgeen daarover met uw Kamer is gewisseld 
is voor mij uitgangspunt bij de nadere uitwer
king en invulling van de betreffende amende
menten en moties.’ De minister verwijst hier 
naar zijn reactie in tweede termijn op amende-
ment 16: ‘… , dat de gemeenten de risico
beoordeling gebruiken in het kader van de 
handhavende taak die zij hebben en niet om 
het werk van de kwaliteitsborgers als zodanig 
over te doen. Dat is wel van belang, omdat op 
die manier de verantwoordelijkheden van de 
kwaliteitsborger enerzijds en de gemeente an
derzijds niet door elkaar heen gaan lopen.’ Op 
amendement 17 (‘as-built’-dossier) reageerde 
hij identiek.

Handhaving onder de Wkb

Nu de mist is opgetrokken, kunnen de gevol-
gen worden geschetst van de aangenomen 
amendementen en moties ten opzichte van de 
genoemde eerdere artikelenreeks. Daarbij 
wordt de volgorde van het bouwproces aange-
houden. Intussen is ook de AMvB Besluit kwa-
liteitsborging voor het bouwen (Bkb) ‘in voor-
hang’ aangeboden aan de Tweede Kamer2. 
Over enkele maanden volgt de ministeriële 
regeling (MR). De Wkb is een wijzigingswet: 
deze wijzigt de Woningwet, de Wabo en het 
Burgerlijk Wetboek. De AMvB wijzigt het Bouw-
besluit 2012, het Besluit Omgevingsrecht (Bor) 
en het Besluit uitvoering Chw. De MR wijzigt 
de Regeling Bouwbesluit en de Regeling  
Omgevingsrecht (Mor).

Initiatief/voorlopig ontwerp

Zodra over enkele jaren de Omgevingswet 
wordt ingevoerd met ‘uitnodigingsplanologie’ 
wordt vooroverleg aangeraden door de wet-
gever en wordt van het bevoegd gezag een  
adviserende rol verwacht. Een aantal eisen in 
hoofdstuk 6 van het Bouwbesluit maakt voor-
overleg bij sommige bouwwerken nu al onver-
mijdelijk. Denk aan opstelplaats brandweer-
voertuig, brandweeringang, et cetera. Bij 
Gevolgklasse 2 en 3 zal te zijner tijd per AMvB 
worden geregeld hoe in een (verplichte) 
advies rol van bevoegd gezag en brandweer 
wordt voorzien. De Wkb wordt na een proef-
periode van circa drie jaar en politieke besluit-
vorming daarover waarschijnlijk ook op deze 
gevolgklassen van toepassing.

Aanvraag omgevingsvergunning

Voor bouwwerken die onder de Wkb vallen, is 
toepassing van een toegelaten instrument 
voor kwaliteitsborging verplicht. Dit geldt 
vooralsnog dus alleen voor Gevolgklasse 1, 
relatief eenvoudige bouwwerken, genoemd in 
artikel 1.35 van Bouwbesluit 2012. Het geko-
zen instrument moet uit de aanvraag blijken. 
De kwaliteitsborger moet ten laatste kort voor 
de start van de bouw bekend zijn bij het be-
voegd gezag, maar mag ook reeds in de aan-
vraag worden gemeld. Als ook na een aanvul-
lingsverzoek het toe te passen instrument niet 
is opgegeven wordt de aanvraag buiten  
behandeling gesteld. Blijkt na raadpleging van 
het daartoe in te stellen register een instru-
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ling is een harde voorwaarde. De mededeling 
aanvang bouwwerkzaamheden (Bouwbesluit 
artikel 1.25) is dus onder de Wkb pas compleet 
als aan deze beide voorwaarden is voldaan. 
Het bevoegd gezag gebruikt de risicobeoorde-
ling uitsluitend ten behoeve van zijn hand-
havende taak, zoals de minister aangaf.

Uitvoeringsfase

Het bevoegd gezag moet er – na invoering van 
de Wkb – op kunnen vertrouwen dat wordt  
gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit. 
Maar wat moet de gemeentelijk toezichthou-
der doen als hij zaken ziet die (kunnen) leiden 
tot een gebruiksgereed bouwwerk in strijd met 
het Bouwbesluit? In zo’n geval kan de 
kwaliteits borger, de vergunninghouder of de 
bouwer daarop attent worden gemaakt, maar 
daar blijft het voorlopig bij. Bij ‘onomkeer-
bare’ afwijkingen kan worden gewezen op de 
gevolgen bij gereedmelding: wat als de kwali-
teitsborger dan niet naar eer en geweten kan 
verklaren dat aan het Bouwbesluit wordt vol-
daan? Zonder die verklaring mag het bouw-
werk niet in gebruik genomen worden.
Via Bouwbesluit artikel 1.42 moet de 
kwaliteits borger bevindingen aan alle betrok-
ken partijen en het bevoegd gezag melden. 
Om welke zaken dit gaat, zal vooral blijken uit 
de toelichting op de Regeling Bouwbesluit. 
Denk aan: 1e) acute gevaarzetting, 2e) voortij-
dige beëindiging werkzaamheden kwaliteits-
borger, 3e) status bij oplevering in geval van 
gefaseerde ingebruikname en 4e) redenen 

waarom geen verklaring bij gereedmelding zal 
worden gegeven. De eerste twee punten bie-
den grond tot stillegging van het bouwwerk tot 
het manco is opgelost; overigens ook als het 
bevoegd gezag deze vaststelt op eigen waar-
neming, dus zonder melding door de kwali-
teitsborger. De respons op de andere twee 
punten wordt onder gereedmelding geschetst.

Gereedmelding

Eveneens bij amendement is in de wet de eis 
opgenomen, dat het bevoegd gezag ten min-
ste tien werkdagen voor de voorgenomen  
ingebruikname van een bouwwerk daarover 
moet worden geïnformeerd. Deze gereedmel-
ding nieuwe stijl zal conform een nieuw Bouw-
besluitartikel vergezeld moeten gaan van de 
verklaring van de kwaliteitsborger dat ‘het ge-
rechtvaardigd vertrouwen bestaat dat …’ Ook 
moet bij gereedmelding het dossier bevoegd 
gezag worden ingediend. Dat dossier bestaat 
blijkens Bouwbesluit artikel 1.52 uit de ‘as 
built’ tekeningen, et cetera, met betrekking tot 
brandcompartimenten, sterkte bij brand, 
brandmeldinstallaties, vluchtwegen, construc-
tieve veiligheid en brandveiligheidsvoorzie-
ningen. Dat is, om de reden die de minister 
heeft beperkter, dan wat de indiener van het 
amendement voorstelde.
Zonder verklaring en dossier is de gereedmel-
ding niet geldig en kan het bevoegd gezag in-
gebruikname verbieden. Let wel: er komt geen 
vergunning tot ingebruikname. Indien de ter-
mijn van tien werkdagen verstrijkt zonder dat 

ment niet (langer3) te zijn toegelaten, dan is 
sprake van een weigeringsgrond.

Omgevingsvergunning

In de vergunning kan er op worden gewezen 
dat de eventueel op de bouwlocatie van toe-
passing zijnde geluidbelasting op de gevel 
impliceert dat de gevel zwaarder moet worden 
geïsoleerd, in overeenstemming met Bouw-
besluit artikel 3.3. Ook andere locatiegebon-
den informatie kan via de vergunning onder de 
aandacht van de vergunninghouder worden 
gebracht, bijvoorbeeld over de draagkracht 
van de bodem, de grondwaterspiegel, funde-
ringsmethoden, et cetera. Denk ook aan de 
(vermoedelijke) noodzaak van een veiligheids-
plan als bedoeld in Bouwbesluit artikel 8.7. 
Dat punt kan ook aanleiding zijn om te vragen 
om ter beoordeling noodzakelijke gegevens 
over bouwwerk en bouwwijze. Zulke informa-
tie wordt vanwege de private toetsing aan 
hoofdstuk 2 t/m 6 van het Bouwbesluit niet 
meer ‘automatisch’ door het bevoegd gezag 
ontvangen, maar kan via een voorwaarde in de 
vergunning alsnog worden opgevraagd.

Start van de bouw

Het niet tijdig bekend zijn van de kwaliteits-
borger, die gerechtigd moet zijn het in de aan-
vraag vermelde instrument toe te passen, is 
een reden voor het bevoegd gezag om de start 
van de bouw niet toe te staan. Ook voor het 
voor de start van de bouw indienen van de door 
de kwaliteitsborger opgestelde risicobeoorde-
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er een besluit van het bevoegd gezag ligt, kan 
de vergunninghouder ervan uitgaan dat het 
dossier volledig is en kan hij het bouwwerk in 
gebruik nemen. Mocht het bevoegd gezag 
 tijdens de gebruiksfase constateren, dat bouw-
werk in strijd met het Bouwbesluit is gereali-
seerd, dan kan dat aanleiding zijn tot handha-
ving. Daarbij geldt overigens voor bouwwerken 
die onder kwaliteitsborging zijn gerealiseerd de 
versie van het Bouwbesluit Nieuwbouw (of Ver-
bouw), zoals deze luidde op het moment van 
indiening van de aanvraag  
omgevingsvergunning, als toetskader. Voor ver-
gunningvrije en Bouwbesluittoetsvrije bouw-
werken geldt hetzelfde. Bouwen in afwijkingen 
van dat niveau maakt het bouwwerk illegaal.
Als een bouwwerk gefaseerd in gebruik geno-
men wordt (bijvoorbeeld bij seriematige  
woningbouw) is het idee dat de kwaliteits-
borger ten minste tien werkdagen voor de eer-
ste ingebruikname een melding over de  
verklaring doet. Deze melding kan zodanig 
worden geformuleerd dat op basis van de tot 
dan toe verrichte bouwwerkzaamheden en de 
kwaliteitsborging daarop aannemelijk is dat 
de verklaring tien werkdagen voor de laatste 
ingebruikname mag worden verwacht. Als de 
kwaliteitsborger echter ziet aankomen, dat hij 
de verklaring niet kan verstrekken, dan geldt 
– net als bij niet-gefaseerde projecten – dat 
hij aan het bevoegd gezag informeert om wel-
ke reden de verklaring niet te verwachten is: 
welke niet-opgeheven strijdigheden met het 
Bouwbesluit heeft hij geconstateerd?
Met name de bouwer, vergunninghouder en 
opdrachtgever/bouwconsument moeten over 
dit laatste punt tijdig worden geïnformeerd. 
Doel hiervan is dat geen oplevering plaats-

vindt alvorens daadwerkelijk een verklaring is 
afgegeven. Wordt het bouwwerk desondanks 
in gebruik genomen en het bevoegd gezag 
gaat over tot handhaving, dan zijn zij dat risico 
kennelijk willens en wetens aangegaan.

Gebruiksfase

Wanneer een onder kwaliteitsborging gereali-
seerd bouwwerk in gebruik genomen is en na 
enige tijd wordt geconstateerd dat het op on-
derdelen in strijd is met de Bouwbesluiteisen 
niveau Nieuwbouw (of Verbouw) dat gold ten 
tijde van de indiening van de vergunningaan-
vraag, dan is dat in beginsel een handhavings-
grond. De oorzaak van de strijdigheid zou  
veroudering of slijtage kunnen zijn. In dat  
geval is het niveau bestaande bouw de onder-
grens. Maar als duidelijk is dat het bouwwerk 
van meet af aan niet voldeed of door een  
illegale verbouwing is gewijzigd tot onder het 
niveau Nieuwbouw (of Verbouw) dan is dat feit 
de handhavingsgrondslag.  
Een voorbeeld: als een brandcompartiment 
groter is dan de nieuwbouweisen toestaan,  
is dat het aangrijpingspunt.
Dat in zo’n geval strikt genomen de verklaring 
bij gereedmelding achteraf onjuist blijkt, is 
waar, maar er is niet per definitie sprake van 
opzet. De kwaliteitsborger gaat immers risico-
gestuurd te werk en kan niet alles zien, even-
min als nu de bouwinspecteur. Van belang is 
de kwaliteitsborger en instrumentaanbieder te 
informeren over de geconstateerde strijdig-
heden met het Bouwbesluit. Deze kunnen mis-
schien een patroon blootleggen in de werk-
wijze van de borger of van het instrument zelf. 
Zo’n conclusie moet leiden tot eventuele  
verbeteringen in instrument of werkwijze.

Monumenten

De Kamer nam ook twee moties aan die kort 
samengevat vroegen om rijksmonumenten 
voorlopig niet onder het stelsel te brengen. 
Hoewel de minister beide moties had ontra-
den, is besloten om ze wel uit te voeren en – 
na overleg met erfgoedorganisaties – zelfs 
breder dan letterlijk gevraagd. Ook gemeente-
lijke en provinciale monumenten vallen voor-
alsnog buiten het stelsel. Wel zal worden  
gestart met proefprojecten. Centraal staat 
daarin de vraag hoe de toepassing van Bouw-
besluit artikel 1.13 moet worden ingevuld als 
de afweging tussen erfgoedwaarden en eigen-
tijdse minimumeisen (Bouwbesluit) niet meer  
binnen het bevoegd gezag plaatsvindt, maar  
gestalte moet krijgen in afstemming met  
private partijen.

Bouw- en sloopveiligheid

In de voorlichting over de Wkb is afdeling 8.1 
van het Bouwbesluit omschreven als ‘omge-
vingsveiligheid’, een domein waarop het  
bevoegd gezag eisen kan stellen, ook los van 
de vergunning. De term blijkt echter door het 
ministerie van I en M te zijn geclaimd als de 
nieuwe benaming van wat tot dusverre externe 
veiligheid heet. Daarom is het beter en duide-
lijker om in het kader van de Wkb de term 
bouw- en sloopveiligheid te (blijven) hante-
ren. Zoals in het artikel in het novembernum-
mer van 2016 is aangegeven, gaat op dit  
gebied wel wat veranderen. Zaken die nu in 
het Bouwbesluit worden genoemd maar niet 
meer in het Bbl (Besluit bouwwerken leef-
omgeving), kan men wel blijven toepassen als 
‘maatwerkoplossing’ mits het Omgevingsplan 
daarvoor de basis biedt.

Ten slotte

De AMvB en de MR geven in meer precieze  
bewoordingen weer wat hier globaal is  
geschetst. De schrijver van dit artikel werkt 
aan een Handboek Wkb, dat de verschillende 
rollen in het nieuwe stelsel beschrijft op basis 
van de wet- en regelgeving. Dit boek zal zo 
kort mogelijk na de officiële publicatie van de 
MR als sluitstuk verkrijgbaar zijn.

1  Zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie- 
van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/
kamerstukken/2017/04/14/beantwoording- 
kamervragen-over-memo-stichting-ibk-met-een-reactie- 
op-aangenomen-amendementen-en-moties-bij-het-wetsvoor-
stel-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen.

2  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/ 
detail?id=2017D11861.

3  Hier wordt gedoeld op het effect van schorsing of intrekking 
van de toelating. Als zo’n sanctie van toepassing is mogen er 
geen nieuwe opdrachten worden aanvaard.
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