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Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

 De basis is en blijft dat de private partijen zelf 

moeten zorgen dat het bouwwerk aan het 

bouwbesluit voldoet.

 Wet heeft voor aandacht gezorgd voor 

Constructieve Veiligheid.

 De wet stelt voor het eerst eisen aan het proces, 

tot op heden alleen functionele eisen.

 Gezien dat de gemeenten de afgelopen jaren de 

BWT’s hebben afgebouwd is het ook nodig dat er 

nu iets gebeurd.
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Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

 De gemeente zag de grondkerende functie als tijdelijk en 

werd daarom niet getoetst. Gezien de ervaring heeft de 

gemeente besloten om dit voortaan wel te gaan doen. 

Zou een private kwaliteitsborger deze ruimte ook 

(kunnen) nemen?

 Bij overgang van toetsen naar handhaven: Gemeente 

heeft geen stukken en kent het project niet inhoudelijk.

 Bij nieuw constructietype is er geen norm: de private 

kwaliteitsborger moet de gelijkwaardigheid beoordelen. 

Gaat hij innovatie in de weg staan? Gaat hij er veel tijd in 

steken?



Millennium Tower San Francisco

 196,6 meter hoog

 58 bovengrondse en 4 

ondergrondse verdiepingen

 verdiepingen elk 1.300 

vierkante meter 

 14 liften

 Bouwkosten $ 350 M 

 Oplevering 2009



Millennium Tower San Francisco



Eerste zandlaag



Metro



Aangrenzende bouwput



Steunberen



Zakkingen

 Verwachte zetting   

10 a 15 cm

 Nu 40 cm

 Prognose eindzetting 

nu 78 cm

 Scheefstand 5 cm in 

Noord-Westelijke

richting





En nu?

 Bouwers toren geven de schuld aan de bemaling van de 

naastgelegen bouwput.

 Alle partijen hebben de veel te grote zakkingen jaren 

onder de pet gehouden, ook BWT.

 BWT zegt nu dat de palen veel langer hadden moeten 

zijn.

 Er worden veel rechtszaken verwacht.

 Woningwaarde wat teruggezakt maar worden nog steeds 

verkocht.



Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

 Mag/moet een private kwaliteitsborger op zakking 

toetsen?

 Aangrenzende projecten worden door andere partijen 

getoetst.

 Heeft de private kwaliteitsborger na de oplevering nog 

een rol?

 Zou een private kwaliteitsborger naar buiten treden?

 Bij de gemeente melden?

 Is de private kwaliteitsborger (mede) aansprakelijk?


