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Het nieuwe stelsel in de bouw
AUTEUR: ING. D.J. (JOOST) VOS MET MEDEWERKING VAN IR. H.C.M. (HAJÉ) VAN EGMOND.

Inleiding
Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Na jaren van (politieke) 
discussie en lobby is er nu zekerheid over de komst van een ingrijpende stelselwijziging in de bouw. De wijziging treedt gelijktijdig 
met de invoering van de Omgevingswet (Ow) in werking, naar verwachting 1 januari 2021. Met de komst van het nieuwe stelsel zal 
de focus voor het voldoen van een bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften verschuiven van de papieren plantoets bij 
vergunningverlening, naar datgene wat is uitgevoerd: de zogenoemd ‘as-built’ situatie. Waarom komt die wet er en wat verandert 
de Wkb in het stelsel / bouwproces? In deze uitgave is eerst het ‘waarom’ van de Wkb uitgelegd. Daarna is ingegaan op het huidige 
en nieuwe stelsel en de verschillen daartussen. Ook op een andere ingrijpende wijziging, die van de verdeling van de 
aansprakelijkheid, is kort ingegaan.

Aangezien de Wkb gelijktijdig in werking treedt met de Ow is in deze uitgave al rekening gehouden met de werking van de Wkb  
onder de Ow.

Waarom een nieuw stelsel?
De politiek is al jaren bezig met het verbeteren van de bouwkwaliteit en de positie van de bouwconsument. Tot nu toe zonder groot 
succes. De bouw wordt alsmaar complexer. Daarbij is de verdeling van verantwoordelijkheid niet altijd duidelijk en bestaat er een 
scheve verhouding tussen bouwers en bouwconsumenten. Het toezicht op de bouw is te veel een papieren werkelijkheid doordat 
bij vergunningverlening het ontwerp preventief worden getoetst aan het Bouwbesluit maar er beduidend minder aandacht is voor 
de uitvoering en het eindresultaat. Vervolgens verschuilen marktpartijen zich veelal achter de verleende vergunning. Bij eventuele 
latere wijzigingen in het bouwplan ontbreekt vaak een integrale beoordeling van de gevolgen. Onder andere hierdoor krijgen 
bouwconsumenten vaak niet datgene waar zij recht op hebben.

Met de invoering van de Wkb komen de verantwoordelijkheden daar te liggen waar ze horen: bij de bouw zelf. Door een wijziging 
in het Burgerlijk Wetboek (BW) worden er daarnaast ook wijzigingen aangebracht in de aansprakelijkheid om een extra prikkel te 
geven om de afgesproken kwaliteit ook te leveren. Verder komt de preventieve toets aan het Bouwbesluit door het bevoegd gezag te 
vervallen. In plaats daarvan wordt de nadruk gelegd op het aantoonbaar maken van de geleverde kwaliteit: wordt voldaan aan het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, de opvolger van het Bouwbesluit onder de Ow). Dit is de meest ingrijpende wijziging in het 
stelsel waar hierna op in is gegaan. Dit alles wordt gedaan om de bouwconsument uiteindelijk datgene te geven waar hij recht op 
heeft en voor heeft betaald. 

Huidige stelsel onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Een initiatiefnemer start met de ontwikkeling en uitwerking van een plan, bijvoorbeeld een blok grondgebonden 
ééngezinswoningen. De adviseurs van de initiatiefnemer werken de gegevens en bescheiden uit tot dat deze gereed  
zijn voor de aanvraag omgevingsvergunning. 
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De gegevens en bescheiden worden ingediend en het bevoegd gezag toetst het bouwplan aan welstand, ruimtelijke ordening en de 
voorschriften uit het Bouwbesluit. Als dit alles voldoet, wordt de vergunning verleend en mag er, na de melding start bouw bij het 
bevoegd gezag, worden gestart met de bouw.

Tijdens de bouw houdt de toezichthouder van het bevoegd gezag toezicht. De mate van toezicht wordt bepaald door het gemeente-
lijk beleid en hangt af van de risico-inschatting van het bouwwerken en de capaciteit van de gemeente. De laatste jaren zijn met 
name capaciteitsproblemen bij het bevoegd gezag de reden dat het toezicht bij veel gemeenten is afgenomen. 

De vergunninghouder meldt het beëindigen van de werkzaamheden bij het bevoegd gezag. Het bouwwerk kan daarna in gebruik 
worden genomen. In figuur 1 is dit proces gevisualiseerd.
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Figuur 1. Huidige stelsel (bron: Instituut voor Bouwkwaliteit, bewerkt)

Nieuwe stelsel onder de Omgevingswet

Rol bevoegd gezag
Net als bij elk project begint een initiatiefnemer ook onder het nieuwe stelsel met de ontwikkeling en uitwerking van een plan.  
De adviseurs van de initiatiefnemer werken de gegevens en bescheiden uit tot dat deze gereed zijn voor de aanvraag 
omgevingsvergunning. Onder de Ow wordt de aanvraag omgevingsvergunning zoals we deze nu kennen in tweeën geknipt. Eén 
voor de omgevingsplanactiviteit (ruimtelijke ordening, welstand etc.) en één voor de bouwactiviteit. De bouwactiviteiten die vallen 
onder het stelsel van de Wkb (gevolgklasse 1) worden onder de Ow meldingplichtig. Voor de meeste bouwprojecten zal een 
omgevingsplanvergunning moeten worden aangevraagd en zal een melding van de bouwactiviteit gedaan moeten zijn. Voor 
vergunningen en meldingen onder de Ow staan respectievelijk de bekende termijnen van 8 en 4 weken (zie figuur 2).

8 4 0 --

Aanvraag omgevings- 
planactiviteit 

 Beoordeling aan 
 welstand,

bestemmingsplan, etc.

Melding
bouw- 

activiteit

Aanvraag
 Omgevings- 

planactiviteit

Melding bouwactiviteit

Melding bij bevoegd  
 gezag: borgingsplan,

instrument,
kwaliteitsborger

Start bouw  

Melding start bouw
 

Twee dagen voor start
bouw melding aan 

bevoegd gezag 

Kwaliteits- 
borging 

Gereedmelding

Dossier bevoegd gezag en
verklaring, aan te leveren 10 

werkdagen voor
ingebruikname

Kwaliteitsborging

Uitvoering borgingsplan door
kwaliteitsborger 

Gereed-
melding

Figuur 2. Tijdlijn project onder Wkb (bron: Stuurgroep Kwaliteitsborging)
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Voor de omgevingsplanactiviteit worden de gegevens ingediend zoals nu gebruikelijk voor de welstands- en bestemmingsplantoets. 
Bij de melding van de bouwactiviteit wordt aangegeven onder welke gevolgklasse het project valt en welk instrument door welke 
kwaliteitsborger wordt toegepast. Voor het controleren van de toegelaten instrumenten en kwaliteitsborgers wordt een openbaar 
register bijgehouden door de toelatingsorganisatie. Dit is de toezichthoudende partij op het nieuwe stelsel, vergelijkbaar met de 
Rijksdienst voor Wegverkeer dit is voor de mobiliteitsketen. Daarnaast moet een borgingsplan bij de melding worden ingediend. 
Dit borgingsplan komt voort uit een risicobeoordeling van het project. De exacte indieningsvereisten zullen nog worden uitge-
werkt.

Het bevoegd gezag beoordeelt of de melding volledig is. De melding is het best te vergelijken met de huidige melding brandveilig 
gebruik. Indien gegevens en bescheiden niet aanwezig of niet compleet zijn, wordt dit beschouwd als een melding die niet is 
gedaan. Het bevoegd gezag kan  hierbij ook naar inhoudelijke aspecten kijken, bijvoorbeeld of bepaalde specifieke lokale risico’s 
wel zijn meegenomen. Het bevoegd gezag zal in dat geval gemotiveerd aangeven op welke aspecten de risicobeoordeling onvolledig 
is. Het ontbreken van deze risico’s maakt dat het borgingsplan en daarmee de melding niet volledig zijn. Het bevoegd gezag 
gebruikt het borgingsplan tevens om invulling te geven aan de handhavende taak. Denk bijvoorbeeld aan het inschatten van 
mogelijke risico’s voor de omgeving en andere zaken waarvoor extra toezicht nodig is.

Wat komt te vervallen in het nieuwe stelsel is de inhoudelijke toets door het bevoegd gezag aan de technische bouwvoorschriften. 
Zij zullen in het stelsel van de Wkb onder de Ow dus niet meer gaan toetsen aan de technische voorschriften uit het Bbl (‘nieuwe’ 
Bouwbesluit). Als dit alles in orde is mag er – zonder tegenbericht, maar vraag het altijd wel even na! – na 4 weken gestart worden 
met bouwen. 

Of voor een omgevingsplanactiviteit een vergunning nodig is, wordt door de gemeente zelf bepaald in het Omgevingsplan. Een 
omgevingsplanactiviteit kan vergunningvrij, meldingplichtig of vergunningplichtig zijn. Indien voldaan wordt aan de voorschriften 
in het omgevingsplan, is het project niet vergunningplichtig voor de omgevingsplanactiviteit. Het kan onder de Wkb dus zo zijn dat 
er voor de bouw van bijvoorbeeld een grondgebonden woning alleen een melding van de bouwactiviteit gedaan hoeft te worden.

Rol kwaliteitsborger
De kwaliteitsborger stelt een borgingsplan vast op basis van een risicobeoordeling. Dit vormt de basis voor de werkzaamheden van 
de kwaliteitsborger tijdens de uitvoering. Aangezien het borgingsplan onderdeel uitmaakt van de indieningsvereisten van de 
melding bouwactiviteit, moet een kwaliteitsborger dit plan vaststellen vóór het doen van de melding. Het is daarom van belang de 
kwaliteitsborger tijdig bij een project te betrekken. 

Indien de kwaliteitsborger tijdens de uitvoering strijdigheden met de technische bouwvoorschriften constateert, meldt hij dit aan 
de vergunninghouder en aannemer. Is sprake van strijdigheden die ertoe leiden dat bij voltooiing van het bouwwerk niet meer aan 
de regels kan worden voldaan – en de kwaliteitsborger dus geen verklaring zal kunnen afgeven – dan moet ook een melding aan 
het bevoegd gezag worden gedaan. Op basis van deze melding kan het bevoegd gezag tijdens de uitvoering al interveniëren en 
eventueel handhavend optreden en de bouw stilleggen. 

Gereedmelding en ingebruikname
In het nieuwe stelsel is een belangrijke rol weggelegd voor de gereedmelding.1 In het huidige stelsel is het melden van het 
beëindigen van de werkzaamheden wel verplicht maar wordt in veel gevallen niet gedaan. In het nieuwe stelsel wordt de 
gereedmelding veel belangrijker en kan hier niet meer overheen worden gestapt. Ten minste 10 werkdagen voor de feitelijke 
ingebruikname van het bouwwerk moet het bouwwerk gereed gemeld worden bij het bevoegd gezag. Een belangrijk onderdeel van 
de gereedmelding is een door de kwaliteitsborger opgestelde verklaring. Hiermee verklaart hij dat er naar zijn oordeel een 
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het Bbl (hoofdstuk 4 bij nieuwbouw, 
hoofdstuk 5 bij verbouw). Naast een verklaring zal ook een ‘as-built dossier’ of een dossier bevoegd gezag overlegd moeten. 

Het bevoegd gezag controleert of de melding volledig is. Is deze niet volledig, dan is juridisch gezien geen sprake van een 
meldingen kan het bevoegd gezag besluiten dat het bouwwerk niet in gebruik mag worden genomen.2 Met een volledige melding 
geeft de melder aan dat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond en het bouwwerk voldoet aan de nieuwbouw- of verbouweisen. Het 
bouwwerk wordt daarmee formeel bestempeld als ‘bestaande bouw’. In figuur 3 is dit proces gevisualiseerd.

Het bevoegd gezag behoudt zijn toezichthoudende en handhavende taak tijdens het gehele bouwproces. Zij kunnen dus nog 
handhavend optreden indien zij signalen ontvangen van de kwaliteitsborger dat niet wordt voldaan aan de voorschriften of indien 
zij strijdigheden tegenkomen in het as-built dossier of op basis van eigen waarnemingen. 

1 Let op: gereedmelding is niet hetzelfde als oplevering. Oplevering is de formele handeling tussen opdrachtgever en aannemer en ziet op alle contractuele aspecten. 
Gereedmelding is een verplichting van de melder richting het bevoegd gezag waarmee de melder aangeeft dat het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften vol-
doet.
2 Een melding die niet voldoet aan de indieningsvereiste is geen melding als bedoeld in de wet en daarmee dus geen melding. Zie bijvoorbeeld de uitspraak ECLI:NL:R-
BLIM:2018:1382.
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Figuur 3. Nieuwe stelsel Wkb onder de Ow (bron: Instituut voor Bouwkwaliteit, bewerkt)

Dit nieuwe stelsel zal per 1 januari 2021 in werking treden voor bouwwerken in gevolgklasse 1. Dit zijn eenvoudigere bouwwerken 
zoals bijvoorbeeld grondgebonden ééngezinswoningen, bedrijfshallen en fiets- en voetgangersbruggen. Zie figuur 4 voor de 
definitie van gevolgklasse 1.

Definitie gevolgklasse 1
1. Een te bouwen bouwwerk valt onder gevolgklasse 1, indien: 

a. het bouwwerk geen rijksmonument is als bedoeld in artikel 1.1. van de Erfgoedwet of geen monument of archeologisch 
monument is waarop artikel 9.1, eerste lid, onder b, van de Erfgoedwet van toepassing is, dan wel geen krachtens een provinciale 
of gemeentelijke verordening aangewezen monument of archeologisch monument is of een monument of archeologisch 
monument is waarop, voordat het is aangewezen, een zodanige verordening van overeenkomstige toepassing is; 

b. het bouwwerk uitsluitend ten dienste staat van een gebruiksfunctie als bedoeld in het tweede lid; 
c. voor het in gebruik nemen of gebruiken van het bouwwerk geen gebruiksmelding als bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, of een 

vergunning voor brandveilig gebruik is vereist; 
d. voor het bouwwerk geen toepassing wordt gegeven aan artikel 1.3 in verband met een in hoofdstuk 2 uit het oogpunt van 

constructieve veiligheid of bouwveiligheid gegeven voorschrift; en 
e. voor het in werking hebben van de inrichting of het mijnbouwwerk waartoe het bouwwerk behoort geen vergunning is vereist als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo. 
2. De gebruiksfunctie, bedoeld in het eerste lid, onder b, is: 

a. een niet in een woongebouw gelegen grondgebonden woonfunctie, niet zijnde een woonfunctie voor zorg of een woonfunctie 
voor kamergewijze verhuur, en nevenfuncties daarvan; 

b. een woonfunctie en nevenfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk een drijvend bouwwerk betreft; 
c. een niet in een logiesgebouw gelegen grondgebonden logiesfunctie; 
d. een industriefunctie en nevenfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk uit niet meer dan twee bouwlagen bestaat; of 
e. een bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde dat niet hoger is dan 20 meter en dat, voor zover het een bouwwerk ten 

behoeve van een infrastructurele voorziening betreft, bestemd is voor langzaam verkeer. 
3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een geheel of gedeeltelijk te vernieuwen of te veranderen of een te vergroten 

bouwwerk.

Figuur 4. Definitie gevolgklasse 1 (bron: artikel 1.35 Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen)
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Belangrijkste verschillen met het huidige stelsel
Aan een melding bouwactiviteit moet een borgingsplan (gebaseerd op een risicobeoordeling van het project) worden toegevoegd. 
Het borgingsplan moet zoals aangegeven worden vastgesteld door de kwaliteitsborger. De exacte inhoud van het borgingsplan is 
nog niet bekend. Het bestuursakkoord3 tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en de voorgehangen Algemene maatregel van bestuur4 geven al wel een beeld van wat er verwacht wordt. 
De basis voor het borgingsplan wordt in ieder geval gevormd door een beoordeling van de risico’s die direct met het bouwproject 
samenhangen. In aanvulling daarop moeten ook externe factoren die mogelijk van invloed zijn op het wel of niet aan het Bbl 
voldoen worden meegenomen in de beschouwing, De kwaliteitsborger zal het borgingsplan normaliter niet alleen opstellen, maar 
zich baseren op informatie die door de diverse partijen wordt aangeleverd. Denk hierbij aan een door de aannemer zelf opgestelde 
risicobeoordeling en informatie van adviseurs en de gemeente.  

Het grootste verschil tussen beide stelsels is echter het verplicht stellen van de kwaliteitsborger en de introductie van de twee andere 
partijen die invulling geven aan en toezicht houden op het stelsel: de instrumentaanbieder en de toelatingsorganisatie (zie figuur 3).
• De kwaliteitsborger is de persoon die of het bedrijf dat met toestemming van een instrumentaanbieder een toegelaten instru-

ment voor kwaliteitsborging toepast. De kwaliteitsborger heeft als kerntaak het controleren of een bouwplan voldoet aan de ge-
stelde voorschriften.

• De instrumentaanbieder is de partij die een instrument voor kwaliteitsborging ter goedkeuring voorlegt aan de toelatings-
organisatie. Daarnaast geeft hij toestemming aan kwaliteitsborgers om zijn instrument te mogen gebruiken en houdt hij toezicht 
of kwaliteitsborgers zijn instrument juist toepassen. Een instrumenten is een beoordelingssystematiek (richtlijn / werkwijze) die 
gebruikt wordt door een kwaliteitsborger om vast te stellen of een bouwwerk aan de voorschriften voldoet. Denk bijvoorbeeld 
aan de BRL 5019 of een TIS.

• De toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw is de toezichthoudende instantie van de rijksoverheid met als kerntaken het 
toelaten van instrumenten tot het stelsel en het toezicht houden op de juiste werking van het stelsel en instrumenten.
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(controleert 
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(voert eigen 

controles uit)
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praktijk

Stelsel

Figuur 4. Toezicht binnen het stelsel (bron: Instituut voor Bouwkwaliteit, bewerkt)

3 Een melding die niet voldoet aan de indieningsvereiste is geen melding als bedoeld in de wet en daarmee dus geen melding. Zie bijvoorbeeld de uitspraak 
ECLI:NL:RBLIM:2018:1382.
4 Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen, d.d. 1 mei 2017 (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D11861)
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Een ander groot verschil is het vervallen van de preventieve toetsing aan het Bbl door bevoegd gezag. In plaats daarvan gebeurt de 
inhoudelijk toetsing aan de voorschriften uit het Bbl door de kwaliteitsborger waarbij de nadruk komt te liggen op het 
gerealiseerde bouwwerk. De toetsing aan bouwtechnische voorschriften komt dus niet te vervallen!

Het laatste grote verschil is de gereedmelding. Doordat bouwwerken pas gereed gemeld kunnen worden als de kwaliteitsborger 
een eindverklaring heeft afgegeven en er een volledig dossier bevoegd gezag is overlegd, is de gereedmelding een belangrijk 
moment geworden in het nieuwe stelsel. Zonder volledige gereedmelding mag een bouwwerk niet in gebruik worden genomen. 
Een te late of onvolledige gereedmelding kan dus vergaande (financiële) gevolgen hebben.

De wijziging in het omzetten van een vergunning naar melding is onderdeel van de invoering van de Ow en daardoor geen 
belangrijke wijziging door de Wkb. Deze is hier daarom ook niet verder toegelicht.

Aansprakelijkheid
Een andere belangrijke wijziging die de wet teweegbrengt is geen procesmatige wijziging, maar een wijziging in de 
aansprakelijkheid. Een aannemer is en blijft aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering 
redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, de zogenoemde verborgen gebreken. Wat er wel wijzigt in de aansprakelijkheid is dat de 
aannemer voor alle gebreken (zowel de zichtbare als de verborgen) ook nog na oplevering aansprakelijk is. Het gebrek moet wel 
aan de aannemer toe te rekenen zijn. Kan de opdrachtgever echter aantonen dat sprake is van een gebrek, dan is het aan de 
aannemer om aan te tonen dat dat gebrek hem niet is toe te rekenen.

Hiervan kan niet ten nadele van de particuliere opdrachtgever worden afgeweken. Een professionele opdrachtgever kan er voor 
kiezen om contractueel een andere aansprakelijkheidsverdeling overeen te komen.

Ing. Joost Vos (1991) werkt sinds 2016 bij NIEMAN® De Raadgevende Ingenieurs in 
Utrecht als specialist bouwregelgeving en kwaliteitsborging. Tijdens zijn studie 
bouwkunde aan Hogeschool Windesheim in Zwolle is hij voor het eerst in 
aanraking gekomen met het Bouwbesluit en de Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb). Door stages bij het bouw- en woningtoezicht van verschillende 
gemeenten is hij zich verder in de onderwerpen gaan verdiepen. Joost is in 2015 
afgestudeerd met een onderzoek naar de Wkb onder begeleiding van drs. ing. 
Harry Nieman. Na zijn afstuderen heeft hij, onder andere samen met ir. Hajé van 
Egmond, mee mogen werken aan de verdere ontwikkeling van de Wkb bij het 
Instituut voor Bouwkwaliteit. Bij NIEMAN® is Joost de laatste jaren betrokken als 
toetser en projectmanager bij gecertificeerde bouwplantoetsen volgens de BRL 
5019 en verschillende pilot projecten onder de Wkb. Daarnaast is hij betrokken bij 
diverse coachingstrajecten en cursussen op het gebied van de Wkb en geldt hij als 
interne vraagbaak op dit onderwerp.
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