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Visie op gang van 
zaken

Landelijke werkgroep PKB



Advies afgelopen tijd was trek 
stekker uit het proces
 Minister Blok kondigde onlangs aan het wetsvoorstel 

kwaliteitsborging in de bouw aan te bieden aan de Tweede 
Kamer

 Op 17 februari jl. heeft de werkgroep geadviseerd aan 
bestuur om in overleg met VNG juist de stekker uit het 
proces te trekken



Onvoldoende vertrouwen
 Van “het voordeel van de twijfel” naar “twijfel in het 

voordeel” 
 De werkgroep heeft gezien de huidige stand en gang 

van zaken onvoldoende vertrouwen dat een robuust 
stelsel tot stand zal komen

 Ministerie en kwartiermakers zijn de regie kwijt
 Draagvlak lijkt bij veel partijen niet of beperkt aanwezig 

te zijn



Oorspronkelijke doelstellingen uit 
beeld
 Politiek gezeul met een belangrijk deel van ons werk is 

leidend geworden
 Inhoud en bouwconsument zijn steeds meer op de 

achtergrond gekomen
 Bijna meer dan 7 maanden na advies van Raad van 

State niet duidelijk hoe wet en AMvB eruit gaan zien
 Grote angst dat checklist werkgroep met kritieke punten  

niet kan worden afgevinkt



Pilots te rooskleurig 
 Vanuit landelijk perspectief wordt aangegeven dat pilots 

succesvol zijn. Uit (tussen)evaluaties van 
werkgroepleden blijkt dat dit een te positief beeld is.

 Zowel de systemen als de partijen die hiermee moeten 
werken zijn er nog lang niet klaar voor. 

 Er is geen consensus over niveau en wijze van 
kwaliteitsborging

 Meer leren en oefenen is noodzakelijk, maar veel private 
partijen en hun belangorganisaties pakken dit niet of 
onvoldoende op



Hogere kosten bij lagere 
gevolgklassen
 Uit de MKBA blijkt dat het nieuwe stelsel voor 

gevolgklassen 1 en 2 leidt tot hogere kosten voor 
individuele opdrachtgevers. 

 Alleen bij gevolgklasse 3 is sprake van lagere kosten. 
 Legesdiscussie blijft als een molensteen om het 

vraagstuk hangen



Kans op papieren tijger
 Het nieuwe stelsel lijkt een papierentijger te worden 

aangezien door bezuinigingen bij het ministerie bij de 
nog op te richten landelijke toelatingsorganisatie de 
reality-checks hoogstwaarschijnlijk komen te vervallen. 

 De werkgroep heeft altijd gepleit voor reality-checks om 
na te gaan of het nieuwe stelsel tot het gewenste 
resultaat leidt. 

 Kwaliteitsborging moet op bouwplanniveau worden 
georganiseerd en bewaakt.



Alternatief model

Landelijke werkgroep PKB



Wat als markt het niet wil scenario
Op zoek naar alternatief dat
 Beter aansluit bij de wensen van zowel  

opdrachtgevende als opdrachtnemende partijen
 Geheel onafhankelijk kan functioneren van de markt
 Veel kosten efficiënter kan werken
 Een betere prikkel geeft voor het verhogen van de 

kwaliteit
 De kwaliteit meetbaar zal toenemen
 Direct kan gaan gelden voor de totale bouwopgave 
 Een einde maakt aan de kruissubsidiëring binnen het 

legesstelsel door het invoeren van een kostendekkende 
fee per project met ingebouwd bonus/malus systeem.



Het alternatief

 Regionale bureaus voor kwaliteitsborging als Zelfstandig 
BestuursOrgaan (ZBO)

 Bestaande uit generalistische en specialistische 
bouwbesluitdeskundigen die toetsing en toezicht 
uitvoeren op lopende projecten

 Bouwbedrijven die projecten uitvoeren binnen het 
werkgebied van het bureau bieden hun aanvraag aan 
aan het bureau, die een fee rekent voor het betreffende 
project. Deze fee is afhankelijk van de omvang van het 
project en afhankelijk van de score van het bedrijf (good 
houskeeping). 



Bundeling van bestaande kennis

 De BWT kennis en kunde wordt gebundeld, en de 
huidige kennis en kunde kan direct worden ingezet, en 
gaat niet verloren.

 De medewerkers binnen deze bureaus dienen geheel te 
werken onder de kwaliteitscriteria zoals opgesteld onder 
de wet VTH.

 De bureaus zijn onafhankelijk van het bedrijfsleven 
aangezien zij werken met deskundigen in dienst bij de 
ZBO.



Voordelen t.o.v. huidige voorstellen
 Opdrachtgevers worden niet geconfronteerd met een 

woud aan verschillende soorten instrumenten, 
instrumentbeheerders en kwaliteitsborgers. 

 De kosten die moeten worden gemaakt om het nieuwe 
stelsel in te voeren zullen aanmerkelijk lager zijn. 

 Geen gefaseerde invoering
 Grotere prikkel bij bedrijven om aan interne 

kwaliteitsborging te gaan doen
 Ook kleine klus financieel goed onder te brengen
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