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Hoe krijgen we het aantal oplevergebreken omlaag?

Waarom bouwers
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Een gemiddeld nieuwbouwhuis wordt opgeleverd met te veel gebre-
ken vindt Vereniging Eigen Huis. Wat kunnen bouwers doen om het 
aantal gebreken omlaag te brengen? En heb je daar als koper nog 
enige invloed op?
TEKST GONNIE OUSSOREN BEELD MILO ROTTINGHUIS 

 B
ouwkundig adviseurs van Ver-
eniging Eigen Huis ontdekten 
gemiddeld 21 gebreken in de 
nieuwbouwhuizen die ze vo-
rig jaar keurden. Evenveel als 

het jaar ervoor. En dat zijn er te veel, 
zegt John Kersemakers, bouwkundig 
specialist bij de vereniging. 
Tijdens de crisisjaren op de woning-
markt lag het gemiddeld aantal gebre-
ken nog op vijftien. Bouwers kunnen 
dus betere kwaliteit leveren als ze daar-
toe de noodzaak voelen. Toen er weinig 
vraag naar nieuwbouw was, waren aan-
dacht voor kwaliteit en klant noodzaak 
voor bouwers. Klanten stapten zo naar 
de concurrent. 
De afgelopen jaren nam de vraag naar 
huizen echter weer toe, en daarmee 
het aantal gebreken. Volgens Kerse-
makers is dat deels de  nasleep van de 
crisisjaren. Bouwers moesten toen veel 
werknemers ontslaan, zodat ze nu met 
een tekort aan mensen zitten. ‘Diverse 
bouwers hebben buitenlandse werkne-
mers aangetrokken. Maar die zijn onze 
taal niet altijd machtig, wat zorgt voor 
spraakverwarring. Bovendien worden 
bouwmaterialen te laat of niet geleverd 
doordat toeleveranciers niet snel ge-
noeg kunnen produceren.’  
Richard Massar, woordvoerder van 
Brancheorganisatie Bouwend Neder-
land wijt het huidige aantal gebreken 
eveneens aan de bouwhausse en een 
tekort aan personeel en materiaal. 
‘Daarnaast zijn de marges laag door 
de prijsstijgingen.’ 
Veelvoorkomende gebreken zijn: slecht 

schilderwerk, krassen in de ramen of 
verkeerd afgesteld hang- en sluitwerk, 
vooral bij draaikiepramen. Niet voor 
niets zien bouwkundig adviseurs de 
meeste gebreken in de gevels van 
nieuwbouwhuizen, gevolgd door gebre-
ken in de keuken en het sanitair. Kopers 
krijgen bijvoorbeeld niet de kraan die 
ze wilden, tegels zitten los, kitnaden 
zijn niet strak genoeg aangebracht, 
waardoor lekkages kunnen ontstaan. 
‘Of er zitten krassen in het bad omdat 
een bouwvakker er met schoenen in 
is gaan staan.’ 
Ook de installaties in huis worden nogal 
eens gebrekkig opgeleverd:  inregelrap-
porten (van het ventilatiesysteem) ont-
breken, buizen van de balansventilatie 
lopen niet recht waardoor de capaciteit 

Hoe de aansprakelijkheid is geregeld

Ontdekt u gebreken na de oplevering? 
Dan kunt u vaak nog een beroep doen 
op de aansprakelijkheid van de bouwer.

 De meeste contracten kennen een 
onderhoudsperiode die begint bij de op-
levering en zes maanden later eindigt. 
Gebreken die in deze periode zichtbaar 
worden, moet de aannemer herstellen.

 Na de onderhoudsperiode blijft hij 
meestal nog vijf jaar aansprakelijk voor 
verborgen gebreken – die u redelijker-
wijs niet eerder had kunnen ontdekken.

 Voor ernstige gebreken – gebreken 
aan de constructie van het huis, zoals 
een verzakking – is de aannemer vaak 

nog twintig jaar na de onderhouds-
periode aansprakelijk.

 Is uw woning gebouwd op basis 
van een garantie- en waarborgregeling 
(SWK, Woningborg, BouwGarant) dan 
geldt naast deze contractuele aanspra-
kelijkheid een garantie van in beginsel 
zes jaar op de kwaliteit van de woning, 
die drie maanden na oplevering ingaat.

 Voor sommige onderdelen geldt een 
kortere garantietermijn en sommige on-
derdelen vallen buiten de garantie (zie 
hiervoor uw waarborgregeling). Gaat 
het om een ernstig gebrek, dan heeft 
u drie maanden na oplevering nog tien 
jaar garantie. 
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Het gemiddelde bij huizen die door bouw-
kundigen van Vereniging Eigen Huis zijn 
gekeurd. 
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onvoldoende is, vulslangen van de cv-
ketel missen. Als er gebreken zijn in 
de verblijfruimtes en overige ruimtes 
zoals de hal en overloop, moet je vooral 
denken aan beschadigingen aan het pla-
fond, en aan muren die niet vlak genoeg 
zijn, zegt Kersemakers. 

72 opleverpunten
Knap vervelend voor kopers, want soms 
kun je simpelweg niet verder in je huis 
– wat als bijvoorbeeld de stopcontacten 
op de verkeerde plek zitten? Daarom 
is het zo belangrijk dat bouwers de 
mankementen vlug verhelpen. Mario 
Konijnenburg (50) uit Best kocht een 
vrijstaande woning waarbij 72 oplever-
punten werden ontdekt. Maar de bou-
wer loste ze snel op. ‘En al met al ben 
ik tevreden over hem. Ik denk dat hij te 
lijden had onder de werkdruk. De bouw 
duurde langer dan gepland. Dat kwam 
ook door de langere levertijden van ma-
terialen.’ Toen Konijnenburg eenmaal 
in de woning woonde, ontdekte hij nog 
een paar mankementen. Zo liepen de 
muren in de slaapkamer iets scheef. 
‘Daar kom je pas achter als je kasten 
plaatst. Ook werkte de ventilatie in het 
toilet niet. Dit euvel heeft de bouwer 
ook hersteld.’ 
De woordvoerder van Schreuder Bouw-
management B.V., het bouwbedrijf dat 
het huis van Konijnenburg bouwde, 
zegt dat 72 gebreken klinken als veel, 
maar volgens hem kun je je afvragen 
hoe ernstig ze zijn. ‘Ik spreek liever 
over ‘opmerkingen’ dan  ‘gebreken’. De 
meeste opleverpunten zijn cosmetisch 
van aard: beschadigingen van het schil-
derwerk, krassen in ramen. En als je 

Zo pak je een  
vooroplevering aan ...

 Tijdens de vooroplevering is het werk 
vaak nog niet helemaal klaar. Het heeft 
daarom niet zoveel zin een bouwkun-
dige, bijvoorbeeld van Vereniging Eigen 
Huis, mee te nemen.

 Neem contractstukken mee, zoals 
de verkoopbrochure en de meer- en 
minderwerklijst. Dan kunt u controleren 
of u heeft gekregen waar u recht op 
heeft. 

 Neem geen sleutels in ontvangst en 
onderteken geen proces-verbaal van 
oplevering. De vooroplevering is anders 
als officiële oplevering aan te merken 
en u verspeelt dan uw recht op verdere 
oplevering.

 Gebreken die u bij de vooroplevering 
over het hoofd ziet, kunt u bij de opleve-
ring alsnog laten noteren.

... en zo een  
oplevering

 Neem de contractstukken mee.
 Laat u niet opjagen. De bouwer 

moet u voldoende tijd geven om de wo-
ning grondig te inspecteren.

 Vanaf de oplevering komen diefstal 
en beschadiging voor eigen rekening. 
Zorg dus dat de woning is verzekerd op 
het moment van de sleuteloverdracht.

 Let op beschadigingen aan onder 
meer kozijnen, deuren, ramen, sanitair 
en tegelwerk. Hoe later u deze ontdekt, 
hoe moeilijker u de schade op de bou-
wer kunt verhalen.

 Probeer uit: komt er water uit de 
kranen, spoelt het toilet door, werkt het 
fornuis en functioneert het hang- en 
sluitwerk? 

 Neem een onafhankelijke bouwkun-
dige mee van Vereniging Eigen Huis. 
Hij loopt de woning na op bouwkundige 
gebreken. 
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bijvoorbeeld één algemeen punt maakt 
van schilderwerk nalopen, en niet alle 
gebreken afzonderlijk noteert, heb je 
veel minder opleverpunten.’ 
Volgens de woordvoerder is het in deze 
markt simpelweg niet mogelijk met wei-
nig gebreken op te leveren. ‘Er staat 
zoveel druk op.’ Zo houden onderaan-
nemers zich volgens hem niet aan hun 
leveringsafspraken waardoor de bouw 
vertraging oploopt of vakmensen ko-
men niet opdagen omdat ze bij iemand 
anders meer kunnen verdienen. ‘Maar 
wij mogen onze afgesproken prijs met
de koper niet meer aanpassen. Aan het 
einde van de rit is het maar de vraag 
of de kosten binnen de aanneemsom 
blijven.’ 
Toch worden er huizen met beduidend 
minder gebreken opgeleverd. Jaap 
Hoekman (67) uit Zundert woont in een 
levensloopbestendige twee-onder-een-
kapper. Bij de oplevering noteerde een 
bouwkundige zeven gebreken. Hoewel 
Hoekman heel tevreden was over de 

oplevering en fijn woont, vond hij de 
bouwer wel star. ‘Simpele wijzigingen 
waren bijna niet mogelijk.’ Hoekman 
wilde bijvoorbeeld de omvormer van 
de zonnepanelen iets verplaatsen, maar 
dat kon niet. En de badkamer kreeg een 
elektrische radiator zonder thermos-
taat. Het plaatsen van een thermostaat 
bleek onbespreekbaar. ‘De bouwer had 
voor mijn gevoel  sneller en netter kun-
nen opleveren, maar ik denk dat hij 
worstelde met personeelsproblemen. 
Zo bleek lang na de oplevering, tijdens 
de wintermaanden, onder meer dat de 
thermostaat van de cv-ketel niet werkte 
en de vloerverwarming niet goed func-
tioneerde.’ 

Afwijken van het plan
Ruud de Schepper, technisch directeur 
van Van Omme & De Groot Projectont-
wikkelaars en Bouwers – het bedrijf 
dat de woning bouwde – bevestigt dat 
zijn bouwers na de sluitingsdatum van 
meer- en minderwerkopties niet meer 

afwijken van het plan. Wijzigingen 
verstoren nou juist het bouwproces. 
‘Vooraf kunnen kopers naar de elek-
tra-showroom en kiezen voor bepaalde 
pakket- en meerwerkopties. Die heb-
ben we overigens beperkt, omdat bleek 
dat kopers vaak keuzestress ervaren.’ De 
technisch directeur ontkent personeels-
problemen. ‘Maar het klopt dat onze cv-
installateur vorig jaar moeite had alles 
te bolwerken.’
Dat het bouwbedrijf huizen oplevert 
met relatief weinig gebreken komt 
volgens De Schepper doordat het al-
tijd met vaste partners werkt, die al 
vanaf de ontwerpfase veel met elkaar 
overleggen. ‘Daarnaast monitoren 
we tijdens de bouw de kwaliteit van 
de onderaannemers en doen we zo’n 
twee weken voorafgaand aan de op-
levering een vooroplevering met de 
kopers waarbij eventuele gebreken al 
zoveel mogelijk worden verholpen.’ 
Een zinnige praktijk, vindt bouwkun-
dige John Kersemakers van Vereni-

Waar bouwkundigen de 
meeste gebreken zien:
Gevel 7
Sanitair en keuken 4
Verblijfruimtes en overige ruimtes 
(zoals hal en overloop) 4
Installaties 3
Dak 1
Buitenruimte 1

(GEMIDDELD, BIJ HUIZEN DIE DOOR BOUWKUNDI-
GEN VAN VERENIGING EIGEN HUIS ZIJN GEKEURD)
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 Past op bijna iedere trap
 Trap blijft altijd beloopbaar
 Veilig en comfortabel
 Ideaal in krappe situaties
 Levenslange garantie**

trapliften.nl0800-5003

€750*

korting

Nu met

* Actie onder voorwaarden, zie trapliften.nl 
 **Mits jaarlijks onderhoud t.w.v. €149

Vertrouw op een traplift 
van thyssenkrupp

ging Eigen Huis. Want als kopers van 
nieuwbouw íets kunnen doen om op-
levergebreken te voorkomen, dan is 
het wel gebruikmaken van kijkdagen 
en een vooroplevering (lees het kader 
op pagina 28). Bij een vooroplevering 
kun je mankementen nog voor de offi-
ciële oplevering ontdekken – en tijdig 
laten verhelpen. Bouwers zijn alleen 
niet verplicht die te organiseren. En 
bouwers die ermee werken, kunnen 
nog wel het nodige doen om de voor-
oplevering meer tot een succes te ma-
ken, zegt Kersemakers. ‘De woning 
moet dan wel echt klaar zijn. Nu zie je 
bijvoorbeeld dat de badkamerleveran-
cier zijn spullen na de vooroplevering 
nog komt afleveren. Als de werkman-
nen de badkuip naar boven tillen, zit-
ten er zo weer twee beschadigingen op 
de muur.’ 

Drukmiddel
Ook laten sommige bouwers volgens 
Kersemakers de controle tijdens de 
vooroplevering veelal over aan de ko-
per en lopen ze zelf niet mee. ‘Maar 
een koper let vooral op cosmetische 
gebreken en niet op bouwkundige 
mankementen.’ 
Ook de zogeheten 5%-regeling kan 
voor kopers van nieuwbouw een 
drukmiddel zijn om de woning goed 
te laten opleveren of anders de bou-
wer ertoe te bewegen fouten snel te 
herstellen. Een koper zet dan de laat-
ste vijf procent van de aanneemsom 
in depot bij de notaris, als stok achter 

de deur (lees meer over de regeling op 
veh.nu/5procent-regeling). 
Hoewel kopers zelf (beperkt) maatre-
gelen kunnen nemen, is het natuurlijk 
aan de bouwers om beschadigingen 
en fouten te voorkomen. Bouwend 
Nederland zoekt de oplossing onder 
meer in betere samenwerking. Zo 
werkten onder meer overheid, bouw-
bedrijven en kennisinstellingen samen 
aan een actieplan dat de komende ja-
ren allerlei problemen in de bouw te 
lijf moet gaan: De Bouwagenda. 
‘Daarnaast moeten opdrachtgevers 
bouwopdrachten gunnen op beste 
kwaliteit en niet op de laagste prijs’, 
zegt woordvoerder Richard Massar. 
‘En als de opdrachtgever en de bouwer 
al vanaf het begin nauw met elkaar sa-
menwerken, stimuleert dat innovatie-
ve oplossingen.’
Daarnaast hoopt Bouwend Nederland 
dat meer ‘standaardisatie en digitalise-
ring’ in het bouwproces zal leiden tot 
minder bouwfouten. 
John Kersemakers van Vereniging 
Eigen Huis denkt dat prefabricage  – 

 Wordt uw huis opgeleverd? Laat een 
opleveringskeuring uitvoeren door een 
onafhankelijke bouwkundige: 
veh.nu/opleveringskeuring

 Geschil met de bouwer? Onze ad-
vocaten van Eigen Huis Rechtsbijstand 
helpen: veh.nu/rechtsbijstand

 Bouwkundige, juridische en  
financiële vragen? Bel onze  
ledenservice op 033-4507750

dit doet de vereniging

waarbij onderdelen van woningen in 
de fabriek worden gemaakt, in plaats 
van op de bouwplaats – zal zorgen 
voor minder bouwfouten en meer 
kwaliteit, tegen minder kosten. ‘Je 
hebt geen last van weersinvloeden en 
de controle op het werk is beter. Het 
is net als bij auto’s: er gaat geen on-
derdeel de fabriek uit voordat het een 
kwaliteitscheck heeft doorstaan.’ We 
ontkomen volgens Kersemakers niet 
aan prefabbouw. ‘Er is een tekort aan 
bouwvakkers en het beroep is niet 
populair onder jongeren. Daarom 
kun je beter mensen in fabrieken la-
ten werken die precies weten wat ze 
moeten doen en bouwen voor meer-
dere bouwers tegelijk. Een stuk effi-
ciënter. De bouw kan niet op de oude 
voet verder.’ 
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