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• Inleiding
• Hoofdlijnen van de wet
• Planning implementatie
• Potentiele gevolgen voor constructeurs
• Discussie aan de hand van stellingen
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AGENDA



Inleiding Wkb

• Lange historie, sinds 2014 concreet
- 2008 commissie Dekker à rol gemeente
- Aanvulling huidige kabinet: positie consument

• Tweede Kamer heeft wet aangenomen, inclusief 
enkele amendementen. Behandeling 1e Kamer volgt.

UITGANGSPUNT: Invoering is ‘FACT OF LIFE’.



Hoofdlijnen van de WkbDoelen

• Verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
• Verbeterde positie van de consument 
• Prikkel voor kwaliteitsverbetering en 

verlaging faalkosten
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Hoofdlijnen van de WKB



Hoofdlijnen van de WKB

Middelen

• Toetsing op het eindproduct door een onafhankelijke 
marktpartij  à maar niet alleen bij oplevering!

• Verklaring van kwaliteitsborger bij oplevering als 
voorwaarde voor ingebruikname

• BW-maatregelen t.a.v. aansprakelijkheid aannemer 
en opleverdossier voor de consument



Wat verandert er; wijziging BW
• De aannemer is aansprakelijk voor gebreken tenzij 

niet aan de aannemer toe te rekenen. Ook als 
gebreken NIET bij oplevering zijn gezien. 

• Waarschuwingsplicht: 
Bij aanneming van een bouwwerk geschiedt een waarschuwing en ondubbelzinnig en wijst de 
aannemer de opdrachtgever tijdig op de mogelijke gevolgen voor de deugdelijke nakoming van de 
overeenkomst. 
• Opleverdossier:
de aannemer legt bij de kennisgeving dat het werk klaar is om te worden opgeleverd, een 
dossier aan de opdrachtgever over met betrekking tot het tot stand gebrachte bouwwerk. Het 
dossier bevat gegevens en bescheiden die volledig inzicht geven in de nakoming van de 
overeenkomst door de aannemer en de te dien aanzien uitgevoerde werkzaamheden.



Wat verandert er; stelsel



Oriëntatie Esthetisch 
ontwerp

Bouwvoorbereiding 
technische uitwerking Bouw

Kwaliteitsborging

De nieuwe situatie uitvergroot

– Er	  komt	  een	  andere	  toezichthouder	  op	  de	  bouw
– De	  uitspraak	  over	  kwaliteit	  verschuift	  van	  ontwerp	  naar	  gereed	  product
– Gemeente	  blijft	  verantwoordelijk	  voor	  welstand,	  RO,	  omgevingsveiligheid,	  toezicht	  op	  bestaande	  bouw,	  

handhaving
– In	  gebruikname na	  ontvangst	  verklaring	  +	  dossier	  door	  gemeente

VERKLARING
+

AS-‐BUILT	  DOSSIER

INSPECTIEPLAN
• Risicoanalyse
• Toetsmomenten
• Toetsniveau



Stelsel	  Kwaliteitsborging	  Bouw

Partijen	  en	  rollen	  in	  het	  nieuwe	  stelsel

• Toelatingsorganisatie	  (publiek,	  onderdeel	  Min.	  BZK)
– Laat	  instrumenten	  toe
– Controleert	  of	  instrumenten	  werken	  -‐ realitychecks
– Sanctioneert	  indien	  nodig!

• Instrumentaanbieder	  (markt)
– Ontwikkelen	  instrumenten
– Controleren	  kwaliteitsborger
– Sanctioneert	  indien	  nodig

• Kwaliteitsborgers (markt)
– Zien	  toe	  op	  voldoen	  aan	  Bouwbesluit
– Opleveringsverklaring

• Bouwbedrijf	  (markt)
– Bouwt
– Borgt	  intern	  kwaliteit
– Levert	  gegevens	  aan	  borger

Toelatingsorganisatie

Instrumentaanbieder

Kwaliteitsborger

bouwer	  /	  bouwwerk



Planning

Behandeling Wet door 1e Kamer : april/mei 2017
Opstellen AMvB en MR : tot juli 2017
Start Toelatingsorganisatie (i.o.) : 1 juli 2017

Ingangsdatum wet gevolgklasse 1 en BW: 1 januari 2018

Ingangsdatum gevolgklasse 2 en 3: na positieve evaluatie, 
niet voor 2020



Gevolgen voor constructeurs

De	  basis	  is	  en	  blijft	  dat	  de	  private	  partijen	  zelf	  moeten	  zorgen	  dat	  
het	  bouwwerk	  aan	  het	  bouwbesluit	  voldoet.



Gevolgen voor constructeurs

Burgerlijk Wetboek

• Constructeurs zullen door aannemers steviger worden 
aangesproken op hun ontwerpverantwoordelijkheid 
vanwege de aangescherpte aansprakelijkheid en 
waarschuwingsplicht. 

• Constructeurs zullen (beter) moeten aantonen dat het 
ontwerp voldoet (Bouwbesluit + private eisen)

• Constructeurs moeten gegevens aanleveren t.b.vhet
“consumentendossier”.



Gevolgen voor constructeurs

Nieuw stelsel 
• Gegevens	  ontwerp	  niet	  meer	  aanleveren	  bij	  gemeente	  maar	  bij	  

de	  kwaliteitsborger.	  Volgt	  het	  ontwerp-‐ en	  bouwproces.
• Mogelijk	  doorlooptijdverkorting	  vergunningsproces
• Toetsintensiteit kwaliteitsborgers neemt	  toe	  t.o.v.	  gemeente?
• Gelijkwaardigheid	  wordt	  beoordeeld	  door	  de	  kwaliteitsborger
• Wie	  meldt	  wat	  aan	  de	  gemeente	  (tijdens	  uitvoering)?

• De	  constructeur	  als	  kwaliteitsborger,	  marktkans?



Stellingen

Het	  werk	  van	  de	  constructeur	  verandert	  niet.	  

Hij	  moet	  nu	  alleen	  aan	  de	  KB-‐er	  aantonen	  dat	  zijn	  ontwerp	  goed	  is	  
ipv.	  aan	  de	  gemeente.



Stellingen

De constructeur wordt genoodzaakt zelf een beter 
onderbouwd/getoetst ontwerp te maken.

Dit versterkt de positie van de constructeur jegens de 
opdrachtgever en de aannemer



Stellingen

De	  kwaliteitsborger	  kan	  de	  gemeente	  maar	  ten	  dele	  vervangen.	  

Het	  vooroverleg	  met	  de	  gemeente	  zal	  node	  worden	  gemist.



Vragen en discussiepunten

1.Verwachten we problemen met gelijkwaardigheid? Is dat ook 
actueel voor Gevolgklasse I?

2.Is aanpassing van modelcontracten en voorwaarden nodig, 
bijvoorbeeld in het kader van de de waarschuwingsplicht, 
aansprakelijkheid en de inhoud van het consumentendossier?



HOE NU VERDER?

Wat zou VNConstructeurs nu moeten doen?

• Richting wetgever
• Richting leden
• Richting aannemers
• Richting opdrachtgevers?


