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Geachte heer, mevrouw, 

 

 

 
 

 
 

Doe het niet! 

Aanstaande donderdag 16 februari vindt in de Kamer het vervolg plaats 

op de behandeling van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging het voor 

bouwen. Gezien de geagendeerde tijd van een half uur houdt de 

vereniging haar hartenkreet in deze brief aan u kort en krachtig: doe het 

niet! 

 

Het doordrukken van het nieuwe stelsel leidt naar de stellige 

verwachting van Vereniging Eigen Huis tot grote nadelen voor de 

bouwconsument. Deze krijgt met het nieuwe stelsel te maken met 

minder kwaliteitsborgen en hogere kosten. Eerder hebben wij al gepleit 

voor een knip in het wetsvoorstel: schort de ongewisse stelselwijziging 

op en voer zo spoedig mogelijk de onderdelen in die onomstotelijk voor 

meer kwaliteit zorgen. Hierbij doelen wij op de verbetering van de 

aansprakelijkheid en de overgang van toetsing ‘as planned’ naar ‘as 

built’. 

 
Laat de wal het schip niet keren 

Over de voorgestelde knip in het wetsvoorstel is tijdens de eerste termijn 

op 18 januari jl. in uw Kamer niet uitvoerig van gedachten gewisseld. 

Ondanks tal van bedenkingen over de werking van het nieuwe stelsel, 

hebben de toenmalige minister voor Wonen en Rijksdienst en uw Kamer 

zich nog niet achter onze suggestie geschaard, overigens zonder daarbij 

een overdaad aan argumenten te hanteren. Er is zelfs gesuggereerd dat 

de wal het schip maar moet keren. Op dat laatste zijn wij – zacht 

gezegd – niet gerust, aangezien met die wal dan waarschijnlijk onze 

leden en hun woningen worden bedoeld. 
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Kijk naar de brokken die het nu al oplevert 

Een vooruitblik van hoe de wal het schip zou kunnen keren, kunt u onder 

meer aantreffen in de ervaringen met de pilot private kwaliteitsborging in 

de gemeente Den Haag. In een brief aan de gemeenteraad d.d. 

17 januari 2017 schrijft wethouder Joris Wijsmuller per direct te willen 

stoppen met de pilot. Gezien de opgedane slechte ervaringen heeft de 

wethouder juridisch advies ingewonnen. Illustratief voor de problemen 

ten aanzien van de pilot, zijn de volgende citaten: 

 

“In de commissiebrief van augustus maakte ik melding van 118 

afgebouwde woningen waarvoor de private kwaliteitsborger nog geen 

verklaring bij gereedmelding had afgegeven en nog geen 

opleverdossier bij de gemeente was aangeleverd. Begin november is 

voor al deze woningen aan deze verplichting voldaan, zij het in een 

enkel geval pas na een concept oplegging dwangsom. De 

aangeleverde dossiers bleken veelal inhoudelijk moeilijk te beoordelen 

door onvolledigheid en gebrek aan samenhang. Omdat in de werkwijze 

onder de pilot de gemeente geen technisch inhoudelijke 

indieningsvereisten kan opleggen, is gemeente Den Haag voor de 

schaduwtoetsing afhankelijk van wat de private kwaliteitsborgers naar 

eigen inzicht aan gegevens aanleveren.” 

 

(…) 

 

“De gang van zaken rond de opleverdossiers heeft mijn beeld bevestigd 

dat de pilot nog geen invulling geeft aan de doelstellingen van het 

wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de bouw: betere bouwkwaliteit en 

versterking van de positie van de consument. Dit komt deels doordat de 

private toezichtsinstrumenten (nog) niet effectief zijn, maar ook door 

een weeffout in het wetsvoorstel. Immers, zelfs een effectief 

toezichthoudende private kwaliteitsborger heeft als enige 

sanctiemogelijkheid het onthouden van een goedkeurende verklaring bij 

oplevering. Een sanctie die nauwelijks werkt: de bouw gaat gewoon 

door en woningen worden in gebruik genomen. De enige partij die als 

bevoegd gezag kan handhaven gedurende de bouwfase is de 

gemeente, terwijl deze in de voorgestelde wetgeving de mogelijkheid 

ontnomen is om zelf waar te nemen en te beoordelen waar het mis 

gaat.” 

 

(…) 

 

“Samengevat zet de voorgestelde wet de gemeente als het ware in de 

positie van een geblinddoekt toezichthouder. De resterende 

handhavende bevoegdheden achteraf kunnen niet alle misstanden 
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ongedaan maken. Het zijn de betrokken bewoners die de eventuele 

gevolgen ondervinden.”  

 

De kwaliteit staat onder druk 

Voor een verantwoorde vormgeving en invoering van een nieuw stelsel 

moet naar de mening van Vereniging Eigen Huis eerst uit goed verlopen 

experimenten blijken dat van alle fouten en onvolkomenheden 

daadwerkelijk is geleerd. Wij kunnen het ons, gezien de stroom aan 

waarschuwingssignalen uit de praktijk, eigenlijk niet voorstellen dat uw 

Kamer werkelijk van mening is dat het van verantwoord en zorgvuldig 

beleid zou getuigen om de stelselwijziging maar gewoon over Nederland 

uit te rollen. En om dan maar te zien hoe de wal het schip keert, over de 

rug van de bouwconsument en zijn woning. 

 

Met dit voorstel is naar de mening van Vereniging Eigen Huis niet alleen 

de bouwkwaliteit, maar ook de wetgevingskwaliteit in het geding. 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

dr. Rob J. Mulder 

directeur Kennis & Belangenbehartiging 

 

 


