
Vraag en antwoorddocument ledenbijeenkomst “Ervaringen Wkb delen” 

(kleinere werken) op 19 oktober 2022 
 

Onderstaande vragen zijn tijdens de ledenbijeenkomst aan Paul Kuijpers, Ad van Dongen, Jan 

Nijkamp of Reina Uittenbogaard gesteld of hebben we na afloop tijdens het napraten gehoord. 

Hieronder de antwoorden (in rood) op de gestelde vragen: 

 

Waar kunnen de bouwbedrijven praktische informatie vinden over Wkb? 
Op de website van Bouwend Nederland vind je veel praktische informatie op de Wkb-landingspagina. 
Er is ook veel informatie te vinden op www.wkbplaza.nl en www.stichtingibk.nl. Onder andere 
standaard modellen en veel gestelde vragen. Of bijvoorbeeld over welke borgers en toegelaten 
borgingsinstrumenten er momenteel op de markt zijn. 

 
Breedplaatvloer met installaties wordt als risicomoment in het bouwproces gezien. 
Controleert de borger de berekeningen van de leverancier/constructeur opnieuw?  
De borger zal dit vaak als (constructief) risico voor de uitvoering zien, waardoor hij deze situatie ook 
wil kunnen toetsen en documenteren. Vaak zal hij zelf aanwezig zijn, of anders via foto’s van de 
bouwer de kwaliteit borgen. 

 
Wat betekent de Wet kwaliteitsborging voor zelfbouwers? 
Zelfbouwers vallen onder hetzelfde regime als bouwers. Ze moeten ook melding doen en 
een gecertificeerde borger inschakelen. In het algemeen zal dit voor de borger ook een 
intensieve manier van begeleiden zijn. 
NB: Dit geldt voor vergunningsplichtige bouwwerken. 
 
Hoe gaat men om met maatwerk eisen van de bewoner, die niet aan bouwbesluit voldoen? 
De borger zal geen kwaliteitsverklaring afgeven als het eindproduct niet aan het bouwbesluit 
voldoet.  
 
Zijn particuliere opdrachtgevers ook bekend met Wkb en de noodzaak om een borger in te 
schakelen? 
De overheid zal hier intensiever over gaan communiceren als de wet definitief is. Op het 
moment dat de opdrachtgever wil gaan bouwen zal hij het ook bij de gemeente moeten 
melden -aanvraag omgevingsplanactiviteit (o.a. bestemmingsplan)- , en krijgt hij te horen dat 
er een borger ingeschakeld moet worden.  
 
Hoe gaat oplevering van Casco-woningen?  
Als de woning op essentiële onderdelen nog niet klaar is, zal de borger geen 
kwaliteitsverklaring afgeven voor de casco-woning. Elke borger zal hierbij inschatten wat het 
restrisico is. Dat betekent dat de opdrachtgever voor het resterende traject nog een borger 
moet inschakelen. 
 
Wat is de vereiste (extra) Wkb-inspanning van de uitvoerder? 
Dit zal erg afhangen van de aard van het bouwwerk, het gekozen borgingsinstrument, en 
zeker ook van de Wkb-ervaring van de uitvoerder. Het eerste werk zal zeker veel 
arbeidsintensiever zijn dan het derde project. Het vastleggen van de controlemomenten kost 
vaak niet zoveel werk, maar het op tijd aanwezig zijn en administratief verwerken van de 
registratie kost weer meer tijd. Op het moment dat de uitvoerder hierin ook taken aan zijn 
voorlieden en onderaannemers kan delegeren kost dit minder tijd. 
Christ van Engelen (één van de aannemers van de pilotprojecten die we als voorbeeld 
namen tijdens deze bijeenkomst) houdt in zijn proefproject rekening met 3u per week.  Vaak 
is de tijdsbesteding 1 à 4 uur per week voor het eerste werk. 
 

https://www.bouwendnederland.nl/wet-kwaliteitsborging
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wkbplaza.nl%2F&data=05%7C01%7Cp.landmeter%40bouwendnederland.nl%7C0e5b25dc0b3b4245f71308dab2a7e158%7C4424b3afbde54ed59647e695c0ebb560%7C1%7C0%7C638018731372044852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LEN%2F8T6TuiaZ%2B2N0wbijal1GwmlS0TMRbxEPMKd9uPc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stichtingibk.nl%2F&data=05%7C01%7Cp.landmeter%40bouwendnederland.nl%7C0e5b25dc0b3b4245f71308dab2a7e158%7C4424b3afbde54ed59647e695c0ebb560%7C1%7C0%7C638018731372044852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TBY5iIK19LXY5sWUfwsOQLlqU6bZ%2BjvjB3ccd5dypxM%3D&reserved=0


Straks veel projecten – zijn er wel genoeg borgers?  
Er staan heel wat mensen klaar, die dadelijk borger kunnen worden en nu bijvoorbeeld nog 
voor de gemeente of voor ingenieursbureaus werken. Die worden pas daadwerkelijk borger 
als de wet ook definitief doorgaat. Er zal naar verwachting zeker bij de ingang van de wet 
nog wel een balans gevonden moeten worden van vraag en aanbod. Dit zal ook mede 
bepalend worden voor de prijs/tarieven van de borger. 
 
Met welke kosten voor borger en eigen uren moet de opdrachtgever in zijn begroting 
rekening houden? 
Prijzen zijn afhankelijk van project omvang – moeilijkheidsgraad – wel of geen kopers opties 
– ervaringen met aanvrager - instrument etc.. Er worden op dit moment nog geen staffels 
gehanteerd,  enkel project specifieke prijzen.  
 
Is er bij de gemeenten wel genoeg kennis/bekendheid? 
De VNG heeft de gemeenten standaard procesbeschrijvingen voor de Wkb aangereikt en er 
hebben Wkb werkplaatsen voor gemeenten plaatsgevonden, die volgeboekt waren. De 
gemeenten hebben dus zeker de kans gehad om voldoende kennis op te doen. Uiteindelijk 
moeten ze dit zelf in eigen organisatie implementeren, en dat is zeker voor de kleinere 
gemeenten nog wel een opgave. Het aangekondigde uitstel is voor hen een extra 
aangereikte mogelijkheid.  
 
Hebben architecten ook al sessies/informatiebijeenkomsten gehad?  
De BNA (branchevereniging van architecten) heeft diverse sessies in het land gehouden 
over de Wkb. De BNA kent echter veel eenmansbedrijven. Ze zouden op hoogte moeten 
zijn. Architecten zouden ook vaardig moeten zijn in ‘bouwbesluittoetsen’. 

Hoe zeker is het dat de nieuwe ingangsdatum van de Wet nu 1 juli 2023 wordt?  
Dit wordt in hoge mate bepaald door het klaar zijn voor de omgevingswet. Daar is de Wkb 
namelijk een onlosmakelijk onderdeel van. De overheid stoeit met name nog met haar 
software, maar dit is in principe oplosbaar.  
 
Wat bepaalt welke werken wel/niet onder de nieuwe Wkb regels vallen? 
De datum van indiening geldt. Dus wanneer je vóór 1 juli een vergunningsaanvraag indient, 
hoeft je nog geen borger in te schakelen. (Dit heeft betrekking op het publiekrechtelijk deel, 
dus inschakelen kwaliteitsborger.) 
Voor het privaatrechtelijk deel geldt het moment van het sluiten aanneemovereenkomst.  
NB: zie in de presentatie verschillen privaatrechtelijk - publiekrechtelijke eisen. 
 
Bestaat de kans dat de wet straks gefaseerd ingevoerd wordt, bijvoorbeeld eerst voor alleen 
nieuwbouw en pas later verbouwingen? 
In de formele plannen van BZK is dit niet aan orde.  De Wkb wordt zowel van toepassing op 
nieuwbouw als op verbouwing. 
(wel natuurlijk gefaseerd in de zin van eerst gevolgklasse 1, later gevolgklasse 2 en 3) 
 
Gaan de gereedmelding en de oplevering het tijdig in gebruik nemen van de woning 
hinderen? Moet aannemer wachten met opleveren? 
Je moet de gereedmelding aan de gemeente en de oplevering aan de klant als twee aparte 
momenten zien. Gereedmelding aan de gemeente vereist dat alle BBL-documentatie 
beschikbaar is (incl. installatieprestaties). Je doet dat tenminste 2 weken voor ingebruikname 
(want de gemeente moet ook de tijd krijgen er nog iets van te vinden). Hoor je niets dan is de 
gebruiksvergunning van kracht. Oplevering en overdracht aan de klant kan later 
plaatsvinden.  
 
Verplichte 5% regeling, hoe gaat dat werken? 



Zie toelichting bij de veelgestelde vragen op de website van BNL bij: 
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/wkb-wet-
kwaliteitsborging/veelgestelde-
vragen#:~:text=De%20huidige%20wet%20zegt%20dat,drie%20maanden%20vast%20te%20
houden. 
 
In de AVA staat dat de opdrachtgever het dossier bevoegd gezag moet aanleveren.  
 
Wat wordt de invloed van niet verkrijgbare materialen, bijvoorbeeld warmtepompen? 
Als echt essentiële componenten ontbreken, dan zal de borger geen kwaliteitsverklaring 
kunnen afgeven en het werk ook niet gereed kunnen melden. Het is aan de gemeente hoe 
men hiermee wil omgaan, en of dit consequenties gaat hebben voor het gebruik van de 
woning. Dat kan een probleem worden, maar de verwachting is dat dit in redelijkheid wordt 
opgelost.  
 
Heeft BNL een document om eigen medewerkers hierover te informeren? 
Er is een video-instructie in de maak, een soort stappenplan om bedrijven en medewerkers 
te helpen bij de implementatie. Er is al wel veel informatie te vinden (met video’s) op de Wkb-
landingspagina.  
 
Wat moet er nu eigenlijk in het opleverdossier? 
Zie hiervoor nadere informatie op www.wkbplaza.nl  Het is belangrijk dat de bouwer in zijn 
contract met de opdrachtgever hierover al harde afspraken maakt. Bouwend Nederland 
voorziet binnenkort in een nieuwe AVA, waarin dit ook geregeld kan worden. Houd hiervoor 
de website van BNL in de gaten. Het zal dan ongetwijfeld ook in een nieuwsbrief aan de 
leden bekend gemaakt worden. 
 
Zijn er nog regeltjes die de aannemer in zijn voorwaarden met onderaannemers kan 
opnemen?  
Er zijn clausules in de maak die je kan toevoegen aan je onderaannemersovereenkomst. Die 
hebben betrekking op het leveren van informatie voor het dossier bevoegd gezag en de 
waarschuwingsplicht.  
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