
| Bouwkwaliteit in de Praktijk  | Nr. 9 september 2017  |  17

Opinie

De Wkb op de handrem

In februari 2017 stemde een ruime meerderheid in de Tweede Kamer in met het 

wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het onderwerp werd niet 

controversieel verklaard gedurende de kabinetsformatie. Zodoende kwam het voor velen 

onverwacht, dat in de Eerste Kamer het CDA ging dwarsliggen. De hierdoor 

overrompelde minister Plasterk besloot de handrem aan te trekken en vroeg de Eerste 

Kamer om het wetsvoorstel vooralsnog niet in stemming te brengen. Hoe kon dit 

gebeuren en hoe gaat het nu verder?

Tekst Gert-Jan van Leeuwen

V oormalig Tweede Kamerlid Albert de 
Vries (PvdA) spande zich zeer in om 
de Wkb bij te sturen in een richting 
die volgens hem nodig was om deze 

wet voor zijn fractie acceptabel te maken. Dat 
leek op 21 februari 2017 te zijn gelukt toen de 
wet met ruime meerderheid werd aangenomen, 
inclusief de amendementen van De Vries.  
Doordat hij een heel ander idee heeft over hoe 
het nieuwe stelsel er zou moeten uitzien, bevat 
het eindresultaat echter diverse tegenstrijdig-
heden, die meteen vragen opriepen.

Het ministerie van BZK zag zich genoodzaakt 
om half maart met nadere uitleg te komen en 
verzocht het hiertoe opgestelde memo op de 
website van het Instituut voor Bouwkwaliteit 
(IBK) te plaatsen. Het werd er al snel weer afge-
haald, ook op verzoek van BZK. Een week later 
stelde Albert de Vries op zijn allerlaatste dag 
als Kamerlid niettemin een reeks vragen aan de 
minister hierover, waarbij hij er ten onrechte 
van uitging, dat het IBK verantwoordelijk was 
voor de inhoud van het memo. In zijn antwoord 
legde minister Plasterk nog eens uit dat naast 

het oorspronkelijke wetsvoorstel, de amende-
menten en de toelichting daarop, ook de  
inhoud van het debat ertoe doet. 
In mijn column ‘Demissionaire dilemma’s’ 
d.d. 6 juli op omgevingindepraktijk.nl is dit 
nader toegelicht. Heel kort: de uitleg die de 
minister in het Kamerdebat geeft aan een 
amendement weegt zwaarder dan de toelich-
ting door de indiener, tenzij de indiener zich 
in het debat tegen deze uitleg verzet. Die co-
lumn verscheen nadat duidelijk werd, dat er 
in de Eerste Kamer vooralsnog geen meerder-
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(26-7) geplaatst, waardoor het net lijkt of  
Harry het sabotage-verwijt over z’n kant laat 
gaan. Zie onze reactie ‘Sabotage…’ op  
instituutbouwkwaliteit.nl.

U-bocht of pragmatisme

Het CDA uitte in de Eerste Kamer grote beden-
kingen tegen de Wkb op drie onderdelen: 
•  onduidelijkheid over de nieuwe rol van de 

gemeente; 
•  de verzwaarde aansprakelijkheid van de 

aannemer;
•  mogelijk ongewenste effecten van de aan-

gescherpte waarschuwingsplicht van de  
aannemer.

Deze punten vinden in belangrijke mate hun 
oorsprong in de door PvdA ingediende amen-
dementen, waarvan senator De Vries-Legge-
door (CDA) stelde, dat deze het wetsvoorstel 
niet beter en duidelijker hadden gemaakt. Dat 
het CDA in de Tweede Kamer de amendemen-

ten steunde, liet ze onvermeld. Haar stelling-
name verklaarde zij vanuit de kerntaak van de 
Eerste Kamer om wetsvoorstellen te toetsen 
op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en hand-
haafbaarheid. Toch zien velen hierin vooral 
een succesvolle lobby van Bouwend Neder-
land en – wat het eerste punt betreft – ook de 
brieven van de VNG en de G4 (Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht).
Vooral het eerste kritiekpunt werd ook door 
andere fracties gedeeld, maar eigenlijk richt 
deze kritiek zich meer op de uitwerking in de 
AMvB1. Per brief vroegen de G4 onder verwij-
zing naar die AMvB kort voor het debat in de 
senaat om tegen de Wkb te stemmen “indien 
de minister vasthoudt aan zijn interpretatie 
van de amendementen”. De G4 vragen in feite 
aan de minister zijn eigen weloverwogen kant-
tekeningen bij de amendementen te schrap-
pen, terwijl die vooraf gingen aan de stem-
ming in de Tweede Kamer.
Toch kunnen de inhoudelijke aanpassingen 
van de AMvB die de G4 vragen, helpen om uit 
de ontstane impasse te komen. Strikt geno-
men is aanpassing niet nodig omdat het gaat 
om zaken die al in de planning zitten of waar 
de staande wet- en regelgeving reeds in voor-
ziet. Maar juist daarom hoeft het voor BZK ook 
niet bezwaarlijk te zijn om aan de slag te gaan 
met de inhoudelijke suggesties:
1.  Leg instructie risicobeoordeling vast in het 

Besluit omgevingsrecht, dus bij AMvB.

Foto: Panasonic.

Op 16 februari 2017 zei minister Plassterk 

over de per amendement verlangde risico-

beoordeling en opleveringsdossier, dat ge-

meenten deze gebruiken: “… in het kader 

van de handhavende taak die zij hebben 

en niet om het werk van de kwaliteitsbor-

gers als zodanig over te doen. Dat is wel 

van belang, omdat op die manier de ver-

antwoordelijkheden van de kwaliteitsbor-

ger enerzijds en de gemeente anderzijds 

niet door elkaar heen gaan lopen.” De 

concept AMvB werkt dit uit als beperking 

van de taken van de gemeente. Voormalig 

Tweede Kamerlid Albert de Vries (PvdA) is 

het daar niet mee eens want hij beoogde 

juist het werk van de kwaliteitsborger te 

beperken en de informatiepositie van het 

bevoegd gezag te versterken.

heid voor het wetsvoorstel te vinden was,  
onder meer vanwege de tegenstrijdigheden.

In het nieuws

Eind juli kwam Cobouw met een reconstructie 
van het debacle. Daartoe werden naast mijn 
collega’s Harry Nieman en Hajé van Egmond 
nog twaalf andere bronnen geraadpleegd.  
Afgezien van Albert de Vries, André Thomsen 
(Woonalliantie) en Ger van der Wal (KOMO) 
bleven die bronnen anoniem. Dat is gezien 
hun forse uitspraken en ongefundeerde bewe-
ringen op Cobouw.nl van 24 t/m 27 juli 2017 
vreemd. Voor ons als kwartiermakers voelt het 
dan ook extra ongemakkelijk om juist in  
Cobouw (24-7) te worden beticht van ‘sabota-
ge’ van de Wkb. Dat wij als adviseurs van BZK 
na jarenlange inspanningen voor deze wet 
deze in het zicht van de haven zouden sabote-
ren slaat nergens op. Een al eerder afgenomen 
interview met Harry Nieman werd een dag later 
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2.  Verruim inhoudsopgave ‘dossier bevoegd 
gezag’ (Bouwbesluit art. 1.52, lid 3).

3.  Preciseer de handhavingsopties met betrek-
king tot niet voldoen aan art.1.52.  

De tweede suggestie heeft echter tot gevolg 
dat de administratieve lasten omhoog gaan. 
Verstandiger is het om hier terughoudend mee 
om te gaan door de verruiming te beperken tot 
de veiligheidsaspecten. Als het bevoegd  
gezag twijfelt aan de verklaring van de  
kwaliteitsborger kan het op grond van Awb  
titel 5.2 vragen om aanvullende gegevens en 
zo nodig onderzoek om de twijfel weg te  
nemen. In lijn daarmee is Bouwbesluit artikel 
1.52 nu geformuleerd als kan-bepaling.

Wanneer is de pauze voorbij?

Het woord is nu aan de politiek. Daarin komt 
mij geen rol toe, maar als geïnteresseerde bur-
ger observeer ik het proces dat door onder an-
dere de kabinetsformatie lastig te voorspellen 
is. Met betrekking tot de kritiek van het CDA op 
privaatrechtelijke punten – aansprakelijkheid 
en waarschuwingsplicht – kan nader overleg 
tussen de minister en het CDA plus intern  
beraad bij die partij helpen om de kou uit de 
lucht te halen. In de Tweede Kamer stemde het 
CDA immers unaniem voor de gewraakte amen-
dementen. Wellicht heeft het zomerreces gehol-
pen om bezinning te brengen… Dit kan ook  
zonder dat er een nieuw kabinet is. 
Er zijn echter ook andere scenario’s denkbaar. 

Terwijl ik dit schrijf, midden in de zomervakan-
tie en de pauze in de kabinetsformatie, is on-
duidelijk welke kant het uitgaat. Laat de huidi-
ge minister het aan zijn opvolger over? 
Formeel hoeft dat niet; het wetsvoorstel is 
vooraf niet controversieel verklaard, maar er is 
nu op onderdelen wel een controverse gere-
zen. Zoals hiervoor is geschetst kan de contro-
verse pragmatisch worden opgelost, maar dat 
vergt flexibiliteit van verschillende kanten. De 
politieke verhoudingen zijn op 15 maart 2017 
fors gewijzigd en die kabinetsformatie leidt 
wellicht tot dubbele agenda’s, maar zakelijk 
bezien lijkt een oplossing bereikbaar.
Zou het CDA alsnog aansturen op een novelle2 
tot terugdringen van de verzwaarde aansprake-
lijkheid van de aannemer, dan ontstaat het risi-
co dat de PvdA haar steun intrekt. In de Tweede 
Kamer is die steun onmisbaar, tenzij ook de CU 
de novelle toereikend vindt. In de Eerste Kamer 
wordt het in dat geval echter nog spannender 
en is ook de SGP nodig om aan een meerder-
heid te komen. Afgezien van deze ‘narrow es-
cape’ leidt een novelle in elk geval tot maanden 
vertraging. Daarnaast kun je je afvragen of het 
maatschappelijk wenselijk is zo’n majeure wij-
ziging als de Wkb met een zo krappe meerder-
heid door het parlement te loodsen.

Theoretisch zou het nieuwe kabinet of de nieu-
we minister ook nog kunnen besluiten het dos-
sier in de ijskast te zetten of in te trekken.  

Logisch is dat niet gezien de jarenlange inspan-
ningen van zowel de ambtelijke organisatie als 
het bedrijfsleven. Ook politiek ligt dat niet in de 
rede: de Wkb vloeit voort uit het regeerakkoord 
van Rutte I (met de CDA-ministers Donner en 
Spies), kreeg in de Tweede Kamer brede steun 
en ook tegenstemmers zien de verzwaarde  
aansprakelijkheid als belangrijke verbetering 
van de positie van de bouwconsument.
Hoe de knoop precies wordt ontward, moet 
dus nog worden afgewacht, maar los daarvan 
heeft de minister op 4 juli al in eerste termijn 
de invoeringsdatum van 1 januari 2018 laten 
varen. Zelfs als er in het najaar van 2017 over-
eenstemming over de Wkb wordt bereikt en 
ook de AMvB en de MR snel kunnen worden 
vastgesteld en gepubliceerd, moet er nog veel 
gebeuren, zowel aan publieke als aan private 
zijde, voordat de wet in werking kan treden.  
1 januari 2019 is een meer reële datum, mits 
de pauze snel voorbij is en met name de 
bouwsector nu niet achterover gaat leunen.

1  Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen, dat ziet op wijzi-
ging van het Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht.

2  Een novelle is een wijziging op een reeds door de Tweede 
Kamer aangenomen wetsvoorstel. Een novelle moet eerst in 
de Tweede Kamer worden behandeld voordat de Eerste Kamer 
zich uitspreekt over het volledige wetsvoorstel.
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