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AANLEIDING EN DOEL WKB
De Wkb gaat gelden voor het bouwproces vanaf 

verlening van de omgevingsvergunning voor het 
bouwen. Er zijn diverse aanleidingen om de Wkb in 
te voeren volgens de memorie van toelichting bij 
de Wkb. De eerste betreft dat er verdere stimulan-
sen nodig zijn ter verbetering van de kwaliteit van 
bouwwerken. Een andere belangrijke aanleiding is 
de toegenomen complexiteit van het bouwproces: 
Er zijn strengere eisen die aan bouwwerken wor-
den gesteld, en in combinatie met technologische 
ontwikkelingen worden er complexere installaties 
in bouwwerken geïnstalleerd. Hierop is toezicht 
nodig, aldus het kabinet.

De versnippering van het bouwproces vormde 
tevens een aanleiding voor de Wkb. Bouwers 
contracteren steeds meer onderaannemers voor 
onderdelen binnen het totale bouwproces. Dit 
zorgt voor meer specifi eke kennis, maar ook voor 
versnippering die op haar beurt bijdraagt aan 
afstemmingsproblemen en daarmee samenhan-
gende faalkosten in de bouw.  De versnippering 
van het bouwproces met veel betrokken partijen en 
onderaannemers draagt er aan bij dat een praktijk 
is gegroeid, waarbij onduidelijk is wie toeziet op de 
integrale bouwkwaliteit van het totale bouwwerk. 
Bij gebreken wijzen partijen vaak naar elkaar en 
weten opdrachtgevers veelal niet wie ze kunnen/
moeten aanspreken. Dat dient te wijzigen. 

Een doel van de Wkb is dan ook om de positie 
van zowel particuliere als zakelijke bouwconsu-
menten te verbeteren en versterken. Op de tweede 
plaats strekt de Wkb tot meer toezicht en controle 
in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende 
kwaliteitseisen houden met verbetering van de 
bouwkwaliteit als gevolg. Daarmee samenhangend 
is het doel om kwaliteitsverbetering te stimuleren 
en faalkosten te verminderen. Hiertoe introduceert 
de Wkb een nieuw stelsel van kwaliteitsborging. 

STELSEL VAN KWALITEITSBORGING
Thans is het zo dat een vergunning wordt 

aangevraagd bij de gemeente, de gemeente deze 
verstrekt en vaak pas bij/na oplevering komt con-
troleren of er volgens vergunning is gebouwd. De 
eerste stappen blijven hetzelfde en de gemeente 
blijft de ruimtelijke toets van een bouwplan doen 
(bestemmingsplan, milieu- en welstandseisen). 

Echter zal er tijdens het bouwproces een private 
kwaliteitsborger zijn, die tijdens het bouwproces di-
verse stappen zal controleren en die de technische 
kwaliteitsborging voor zijn rekening zal nemen. 
De complete plantoetsing (algemene bouwkunde, 
brandveiligheid, constructieve veiligheid, etc.) zal 
voortaan door private kwaliteitsborgers worden 
geverifi eerd.

De opdrachtgever zal zelf verantwoordelijk zijn, 
ook qua kosten, om te zorgen voor de kwaliteits-

borger. Contracteren van de kwaliteitsborger kan 
ook via de aannemer plaatsvinden, nu deze meer 
thuis zal zijn in het stelsel, maar ook dan ligt voor 
de hand dat de kosten bij de opdrachtgever zullen 
terechtkomen. De kwaliteitsborger dient gebruik 
te maken van een instrument voor kwaliteitsbor-
ging dat is toegelaten door de nieuw in het leven 
geroepen Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging 
Bouw (TloKB). Deze TloKB houdt onder andere een 
register bij met de toegelaten instrumentaanbieders 
en instrumenten en de kwaliteitsborgers. De instru-
menten kunnen worden ontwikkeld door marktpar-
tijen zelf. Reeds bij de vergunningsaanvraag dient 
de aanvrager te vermelden van welke kwaliteits-
borger en welk instrument er gebruikt zal gaan 
worden. De gemeente zal vooraf de toets uitvoeren 
of de gekozen kwaliteitsborger en het instrument 
passen bij de zogenaamde gevolgklasse van het 
bouwwerk en of de kwaliteitsborger met toestem-
ming van de instrumentaanbieder het instrument 
toepast. 

Bij de oplevering van het bouwwerk dient de 
kwaliteitsborger een verklaring af te geven aan de 
vergunninghouder waarin hij onder meer verklaart 
dat het bouwwerk naar zijn oordeel voldoet aan 
de bouwtechnische voorschriften. Bij de gereed-
melding van het werk bij de gemeente, dient de 
vergunninghouder te beschikken over deze ver-
klaring. Gereedmelding dient plaats te vinden voor 
ingebruikname. Wanneer er dus niet volgens de 
bouwtechnische voorschriften wordt gebouwd, kan 
het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. 

GEVOLGKLASSE
Hierboven werd al even de gevolgklasse 

genoemd. Bouwwerken worden ingedeeld in een 
drietal gevolgklassen. Vanaf de ingangsdatum van 
de Wkb zal deze de eerste drie jaar slechts gelden 
voor gevolgklasse 1. Nadien zal worden gekeken 
of deze ook voor de andere gevolgklassen dient 
te gelden. Onder gevolgklasse 1 vallen met name 
woningen (niet zijnde appartementen) en eenvou-

dige bedrijfsgebouwen van maximaal twee verdie-
pingen. Echter gelden hiervoor uiteraard nog wat 
nadere voorwaarden en gelden er uitzonderingen. 
Voor de meer complexe bouwwerken, gaat de Wkb 
dan ook nog niet gelden. Laat u altijd goed inlichten 
indien u gaat bouwen na de ingangsdatum van de 
Wkb om er zeker van te zijn of de Wkb al dan niet 
van toepassing is. 

OPLEVERDOSSIER
Een laatste relevant aspect dat daarnaast moet 

worden benoemd, is het opleverdossier. Dit betreft 
een verplichting voor de aannemer. Deze moet bij 
de uitnodiging tot oplevering aan de opdrachtgever 
een opleverdossier overhandigen en dat bevat 

“gegevens en bescheiden die volledig inzicht 
geven in de nakoming van de overeenkomst door 
de aannemer en de te dien aanzien uitgevoerde 
werkzaamheden”. 

Hoe dit er precies uit moet gaan zien, is nog 
niet volledig bekend en zal de praktijk moeten 
gaan uitwijzen. Hetzelfde geldt voor de praktische 
verdere uitwerking van de wet en de ingangsdatum 
die al meerdere malen is verschoven. In dit artikel is 
slechts op enkele aspecten van de Wkb ingegaan. 
Mocht u meer willen weten, kunt u uiteraard contact 
opnemen met de auteur van dit artikel.  ■
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