
Verantwoordelijkheid bij bouwsector
Met het wetsvoorstel komt de verantwoordelijkheid voor 
de kwaliteitsborging te liggen bij de bouwsector zelf. 
Nu ligt deze verantwoordelijkheid voor een inhoudelijke 
toets bij het bevoegd gezag dat een omgevings-
vergunning verleent. De inhoudelijke toets van het 
bevoegd gezag aan bouwtechnische voorschriften 
vervalt op basis van het wetsvoorstel. Marktpartijen 
dienen instrumenten voor de uitvoering van de kwaliteits-
borging te ontwikkelen om te waarborgen dat aan de 
bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. 

Deze instrumenten worden samen met de kwaliteits-
borgers ingeschreven in een openbaar register door 
de toelatingscommissie. De initiatiefnemer van de 
(ver)bouw kiest vervolgens een instrument dat past bij 
de gevolgklasse waarin het bouwwerk valt en een 
kwaliteitsborger die het instrument gaat toepassen. 
De kwaliteitsborger ziet erop toe dat het bouwwerk 
bij oplevering aan de bouwtechnische voorschriften 
voldoet. Het bevoegd gezag controleert bij de 
vergunningaanvraag de geschiktheid: getoetst wordt 
of er gebruik wordt gemaakt van een toegelaten 
instrument dat geschikt is voor het type bouwwerk en 
of deze (met toestemming van de instrumentaanbieder) 
door een kwaliteitsborger wordt toegepast. 

Kritiekpunten van belangengroepen
Meerdere belangengroepen 
hebben zich inmiddels kritisch 
uitgelaten over het wetsvoorstel. 
Zo vindt de NVB dat een van de 
werkelijke problemen met het 
wetsvoorstel onbenoemd blijft: 
Wanneer is sprake van een ‘gebrek’ in de zin van 
de wet? Zij vinden het feit dat de koper straks 20 jaar 
lang voor zowel verborgen als zichtbare gebreken 
bij de bouwer kan aankloppen onaanvaardbaar. 
De Vereniging BWT Nederland vindt het huidige 
legesstelsel bovendien niet geschikt voor private 
kwaliteitsborging en komt zelfs met een alternatief 
voorstel. Woonalliantie is van oordeel dat de bouw-
regelgeving vernieuwd dient te worden, maar dat de 
voorgestelde private kwaliteitsborging te veel risico’s 
bevat. Het is te veel gebaseerd op ongetoetst wens-
denken en de aannames en verwachtingen zijn 
onvoldoende getoetst.

Verdere behandeling
Het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij 
de Tweede Kamer. Het is afwachten wat de Tweede 
Kamer met de geuite kritiek van de belangengroepen 
zal doen. Het streven is om de eerste fase van het wets-
voorstel in 2017 in werking te laten treden. Wij houden 
u op de hoogte.
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Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (‘wetsvoorstel’) blijft omstreden. Op 
1 juni 2016 heeft de NVB, Vereniging van Ontwikkelaars & Bouwondernemers, met een 
brief aan de commissie Wonen en Rijksdienst nog forse kritiek geuit. Het wetsvoorstel 
is medio april 2016 ingediend bij de Tweede Kamer en wijzigt de Woningwet, de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek door invoering van 
een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. De bedoeling van het wets-
voorstel is dat het de positie van de bouwconsument zal versterken. Hierna bespreken 
wij kort de laatste stand van zaken en de kritiekpunten op het wetsvoorstel.

Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen: 
Wat is de laatste stand van zaken? 


