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Wat zijn de gevolgen
voor jouw bedrijf?

WET KWALITEITSBORGING
VOOR DE BOUW KOMT ERAAN

De Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) richt zich in eerste instantie voornamelijk op
grote fysieke bouwwerken, maar toch is het goed om te weten wat het voor jou en jouw
bedrijf kan betekenen. In dit artikel schetsen we wat er gaat veranderen en waarmee je als
cumelaondernemer zoal te maken kunt krijgen.

‘DE WET HEEFT
ALS DOEL DE
BOUWKWALITEIT
TE VERBETEREN
EN DE POSITIE VAN
DE CONSUMENT TE
VERSTERKEN’
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Op 1 juli 2022 treedt (waarschijnlijk) de Wet
kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) in werking. De wet heeft als doel de bouwkwaliteit te
verbeteren en de positie van de consument te
versterken. De gevolgen voor de cumelasector
lijken beperkt te zijn, omdat de wet zich voornamelijk richt op grote fysieke bouwwerken, zoals
huizen en kantoorpanden. Dat neemt niet weg
dat je mogelijk in aanraking zult komen met
veranderingen op de bouwplaats, zoals een kwa-

liteitsborger. Hier volgt een opsomming van de
grootste wijzigingen:
• Het bouwtoezicht verschuift van de gemeenten
naar de private sector (kwaliteitsborgers).
• Kwaliteitsborgers worden eerder betrokken bij
bouwprojecten, zodat risico’s eerder in kaart
worden gebracht en kunnen worden vermeden.
• Het bouwwerk kan zonder goedkeuring van de
kwaliteitsborger niet gereed worden gemeld en
kan daarmee niet in gebruik worden genomen.
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• De markt kan zelf zorgen voor een kwaliteitsborgingssystematiek (instrumenten), onder
toezicht van de overheid. Op die manier
kunnen er innovatieve werkwijzen en
technologieën worden ingezet.
• Bouwers krijgen meer verantwoordelijkheid.
Ook na oplevering blijft de bouwer
verantwoordelijk voor het bouwwerk dat hij
heeft gebouwd.
In de eerste instantie geldt dit alleen voor gebouwen die vallen onder gevolgklasse 1. Later volgen
de gevolgklassen 2 en 3.

WELKE BOUWWERKEN?
Welke bouwwerken er onder gevolgklasse 1 vallen, is wettelijk vastgelegd, maar wat houdt dat
nu precies in? Bij bouwwerken onder gevolgklasse 1 kun je denken aan bouwwerken die vergunningplichtig zijn, zoals grondgebonden
woningen, woonboten, vakantiewoningen, bedrijfspanden en fiets- en voetgangersbruggen
(niet over rijks- of provinciale wegen) met maximaal twintig meter overspanning. Bouwwerken
die de meeste cumelaondernemers niet dagelijks
plaatsen, maar waarbij veel cumelabedrijven
wel betrokken zijn als het gaat om de voorbereidingen. En hoe zit dat dan?
Bouwwerken die op dit moment vergunningvrij
zijn, blijven ook vergunningvrij. Er geldt voor
vergunningvrije bouwwerken dus geen plicht
om een instrument voor kwaliteitsborging toe te
passen. Natuurlijk moeten vergunningvrije
bouwwerken wel voldoen aan de algemene regels volgens het Bouwbesluit en het Burgerlijk
Wetboek.

VERGELIJKING CUMELA-WERKZAAMHEDEN
Het is niet eenvoudig om de bovenstaande omschrijving van gevolgklasse 1 te vertalen naar cumela-werkzaamheden. Hierbij denken we aan:
• Bouwrijp maken (voorbelasting, bouwwegen)
• Woonrijp maken
• Grondwerk
• Aanleg riolering (vergunningvrij)
• Aanleg straatwerk
• Landmeetkundige werkzaamheden
• Beschoeiingen, duikers en damwanden
(bouwwerken, maar meestal vergunningvrij)
• Verticale en horizontale drainage
De bovenstaande werkzaamheden zijn geen
bouwwerken in de zin van de Wkb, behalve riolering, waterkeringen, beschoeiingen, duikers en
damwanden, maar deze bouwwerken zijn veelal
vergunningvrij, waardoor de Wkb niet van toepas-

sing is. De aangescherpte bouwregels uit de Wet
kwaliteitsborging voor de bouw lijken dus niet erg
van invloed te zijn op de bovenstaande werkzaamheden.

‘OOK NA OPLEVERING BLIJFT
DE BOUWER VERANTWOORDELIJK
VOOR HET BOUWWERK DAT HIJ
HEEFT GEBOUWD’
UITBREIDING AANSPRAKELIJKHEID AANNEMER
Ook op juridisch vlak verandert er van alles door
de invoering van de Wkb. Zo blijft bij invoering van
de wet de aannemer na oplevering van een bouwwerk aansprakelijk voor alle gebreken die bij de
oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij
deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te
rekenen. De bewijslast hiervoor ligt bij de aannemer. Dit in tegenstellig tot de huidige situatie,
waarbij de aannemer na oplevering alleen nog
aansprakelijk is voor verborgen gebreken. Bij zakelijke opdrachtgevers kan hier contractueel van
worden afgeweken. Let hier dus op!
Ook wordt de waarschuwingsplicht voor onjuistheden in de opdracht uitgebreid en is het consumentendossier in het leven geroepen. Meer
hierover op Cumela.nl.
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