
DE WET KWALITEITSBORGING 
VOOR DE BOUW – WKB

HOE VERDER?
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Agenda

1. Waarom dit online seminar?

2. Stand van zaken WKB

3. Hoofdlijnen van de veranderingen in de wet

4. Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf?

5. Hoe kunt u zich voorbereiden?

6. Wat heeft Bouwend Nederland u te bieden?
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In welke mate is de WKB binnen uw 
bedrijf bekend?

a) We weten er nog weinig van.

b) We weten er al iets van.

c) We hebben ons er al flink in verdiept.
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Tot welke categorie behoort uw bedrijf?

a) bouw klein

b) bouw groot

c) infra klein

d) infra middelgroot

e) infra groot

f) anders
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Waarom dit webinar?

• De wet komt eraan

• De wet heeft grote gevolgen voor uw bedrijfsvoering

• Tijdige voorbereiding is nodig

Weet wat er op u afkomt, wat u moet doen, en hoe 

Bouwend Nederland u kan ondersteunen!
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Stand van zaken
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• Wet is op 14 mei 2019 aangenomen door Eerste Kamer

• Invoering is gefaseerd

• Eerste deel per 1 januari 2021

• Nadere uitwerking in Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

• Bestuursakkoord BZK-VNG gesloten 

• Proefprojecten al snel van start



Uitslag poll
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Doelen van de wet

1. Verbeterde positie van de consument 

2. Verbeterde bouwkwaliteit

3. Prikkel voor kwaliteitsverbetering en verlaging faalkosten
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Veranderingen: twee hoofdlijnen

1. Aanpassingen Burgerlijk Wetboek

2. Introductie nieuw stelsel van kwaliteitsborging

Beide hebben invloed op uw bedrijfsvoering!
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Wat moet bedrijven doen?

Aantoonbaar maken dat gebouwen aan wettelijke en 

contractuele eisen voldoen
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Gefaseerde invoering

Stelsel: Bouwwerken met het laagste maatschappelijke risico eerst

Gevolgklasse 1: 1 januari 2021

Gevolgklasse 2 en 3: na positieve evaluatie, vanaf 2024

Burgerlijk Wetboek: 1 januari 2021

Voor ALLE bouwwerken, zowel nieuwbouw als verbouw



12

Gevolgklasse 1: klein risico

Gevolgklasse 1: Nieuwbouw of verbouw van…

- Vergunningsplichtige

- Grondgebonden woningen

- Utiliteitsgebouwen met maximaal 2 verdiepingen

- Infrastructureel werk voor langzaam verkeer

- Bouwwerk geen gebouw → max. 20 meter hoog

- Geen monument
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Gevolgklassen 2 en 3: groot risico

Pas na evaluatie in 2024

Gevolgklasse 2 en 3 : Alle overige gebouwen, 

zoals

- Hoogbouw

- Ziekenhuizen

- Tunnels



Proefprojecten

• Nieuw element in Bestuursakkoord. 

• Bedoeld om ervaringen op te doen met de nieuwe werkwijze.

• Werken conform het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging

• Monitoring en ondersteuning tijdens de projecten t.b.v. leerervaringen

• Gezamenlijk afgesproken spelregels

• Grote verandering van bestaande werkwijze. Bijvoorbeeld door inzet 

nieuwe partij.

• Resultaten bestemd voor toetsing medio 2020 of invoering per 1 jan 2021 

haalbaar is. 

• Verbeteren eigen processen, nadere uitwerking regelgeving
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Uw vragen!

15



Burgerlijk Wetboek
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1. Aansprakelijkheid voor gebreken versterkt

2. Consumentendossier bij oplevering

3. Waarschuwingsplicht altijd schriftelijk

4. Informatieplicht over verzekering

5. Aanscherping 5% regeling nieuwbouw woningen

Dossieropbouw en informatievoorziening!



Aansprakelijkheid

17

Aannemer is aansprakelijk voor gebreken; 

ook als ze bij oplevering niet ontdekt zijn.

Omgekeerde bewijslast:

- aannemer moet bewijzen dat het gebrek niet aan hem ligt;

- opdrachtgever maakt gebrek aannemelijk



Consumentendossier
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Bij oplevering overhandigen aan opdrachtgever:

- Tekeningen en berekeningen

- Bouwwerk en installaties

- Toegepaste materialen en installaties

- Gegevens voor onderhoud en gebruik

Volledig inzicht in naleving overeenkomst

Praktijkuitwerking voor woningen: NPR 8092 



Uw vragen!
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Nieuw stelsel van kwaliteitsborging

Bewezen kwaliteit bij oplevering

• Gemeente toetst niet meer aan Bouwbesluit bij vergunningsverlening

en tijdens de bouw

wel: risicobeoordeling bij vergunningsaanvraag

• In plaats daarvan risicogestuurde toetsing en toezicht door 

onafhankelijke kwaliteitsborger. Gemeente kan wel handhaven!

• Bij oplevering verklaring van kwaliteitsborger: het gerealiseerde 

bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. Onderlegger dossier bevoegd 

gezag

• Bij dossier zonder verklaring kan gemeente ingebruikname verbieden
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Stelsel: van oud naar nieuw
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Gemeentelijke toetsing

Aanvraag vergunning
Oplevering

oriëntatie
esthetisch

ontwerp

Bouwvoorbereiding 
technische uitwerking

bouw

oplevering
Handhaven
• ‘Bewijsvermoeden’
• N.a.v. informatie KB

Opleveren
• Op grond van 

757a BW

Geen gereedmelding (10)
• Info KB? (informatieplicht)
• Verklaring komt/nietBorgingsplan

• Risicoanalyse

Borgingsplan
• Onder voorwaarden 

(MOR 2.7)



Partijen en rollen in het nieuwe stelsel

Publiek (rijksoverheid)

• Toelating instrumenten tot stelsel

• Controle + sancties Instrumentaanbieders

Privaat (markt)

• Ontwikkelen instrumenten

• Controleren + sancties Kwaliteitsborger

• Toezicht ontwerp + bouw

• Verklaring bij oplevering

• Bouwen

• Interne kwaliteitsborging

• Informeren borger

Stelsel Kwaliteitsborging Bouw

Toelatings-organisatie

Instrument-aanbieder

Kwaliteitsborger

BouwwerkAannemer
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Bouwer

Opstellen 
keuringsplan

Informatie 
opvragen 
toeleveranciers

Melding 
oplevering

Uitvoeren 
controles en 
keuringen

Consumenten-
dossier

Rol opdrachtgever Rol bevoegd gezag Rol kwaliteitsborger Rol bouwer



Uw vragen!
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Wat betekent dit voor bedrijven?
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Het betekent: werk aan de winkel!

• Interne kwaliteitsborging: systematisch 

toetsen en registreren. 

• Externe kwaliteitsborging: aantonen dat het 

werk aan de eisen voldoet.



In detail betekent dit voor u:
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• Zicht op kwaliteitsrisico’s en beheersmaatregelen

• Wijzigingen in ontwerp en uitvoering documenteren

• Systematisch keuren en resultaten vastleggen

• Afspraken met leveranciers en onderaannemers over aantonen 

van hun kwaliteit

• Afspraken maken met kwaliteitsborger



Wat biedt Bouwend Nederland? 
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Nu : uitgebreid dossier op www.bouwendnederland.nl

Sept - dec : verdiepingsbijeenkomsten in de regio

Verder : trainingen BNL Academy

: helpdesk advies

: meedoen met proefprojecten



Verdiepingssessies in de regio
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Regio : in alle 5 regio’s

Sept - dec : ruimte voor specifieke vragen; uitwisseling 

ervaringen collega-ondernemers; handvatten; 

informatie proefprojecten

Data : Noord: 25 september; 9 oktober

Oost: 29 oktober; 14 november

Zuid: 10 oktober; 30 oktober

Randstad Noord: 26 september, 1 oktober

Randstad Zuid: 1 oktober, 9 oktober, 10 oktober, 

15 oktober



Training ‘WKB – hoe bereid ik me voor?’ 
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• Inzicht in veranderingen in bedrijfsvoering van initiatief tot 

oplevering

• Kennis van principes interne kwaliteitsborging

• Stappenplan voor implementatie

• 2 daagse training (1 module per dag)

• Zoetermeer: 29 oktober & 19 november 2019

• Apeldoorn: 27 november 2019 & 8 januari 2020

• Meer informatie: www.bouwendnederland.nl



Proefprojecten 
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• Onderdeel bestuursakkoord

• VNG werkt plan uit

• Er wordt een loket ingericht voor aanmelding

• Vooralsnog: neem bij interesse contact op met 

Bouwend Nederland. Contactpersoon is Ruben 

Heezen, email: r.heezen@bouwendnederland.nl

mailto:r.heezen@bouwendnederland.nl
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• Modelcontracten e.d. najaar 2019

• Advies op maat najaar 2019

• Aanvullende diensten worden ontwikkeld al naar gelang 

behoefte. Laat ons weten wat u nodig heeft! 

advies@bouwendnederland.nl

• Actueel aanbod via de website

• Regelmatig aandacht in de nieuwsbrief

Wat biedt Bouwend Nederland aan overige 
ondersteuning?

mailto:advies@bouwendnederland.nl
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• Website : www.bouwendnederland.nl/kwaliteitsborging

• Webinar : blijft online beschikbaar via website BNL

• Helpdesk : advies@bouwendnederland.nl of 079 – 3 252 250

Op zoek naar meer informatie? 



Blijf op de hoogte!

❑ Ik wil meer informatie over de bijeenkomsten in de regio

❑ Ik wil meer informatie over de trainingen

❑ Ik wil informatie over de bijeenkomsten en de trainingen

❑ Anders, neem contact met mij op

3
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Vragen?

www.bouwendnederland.nl


