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Voorwoord
Voor u ligt het eindverslag van het Actieteam ‘Routekaart naar private kwaliteitsborging’.
Het is het resultaat van een aantal open en soms diepgaande discussies met als gezamenlijk
doel een zo concreet en pragmatisch mogelijke route naar private kwaliteitsborging uit te
stippelen. De inzet is er steeds op gericht geweest dat het werk van het Actieteam echt tot
iets moet leiden.

Routekaart
naar private
kwaliteitsborging

Het zal de aandachtige lezer opvallen dat de titel van dit verslag enigszins afwijkt van
die in het rapport van het Bouwteam: ‘Routekaart naar private kwaliteitsborging en
bouwregelgeving’. Het Actieteam ziet dat als twee aparte onderwerpen en heeft zich in
de discussies beperkt tot de private kwaliteitsborging. Dat sluit niet uit dat aandacht
voor de ontwikkeling van de bouwregelgeving gewenst is.
Het Actietam heeft getracht een stip op de horizon te plaatsen en de weg daar naartoe
te beschrijven. Daarbij heeft het Actieteam van meet af aan voor ogen gehouden dat niet
alles volledig kan worden voorzien, maar dat het een leerproces is. De ontwikkelde
routekaart laat dat resultaat ook zien: niet wachten tot 2015, maar nu aan de slag
en gaandeweg bijsturen als dat nodig is. Dat heeft ook als gevolg dat de routekaart nog
enkele open einden kent. Dat is inherent aan de voorgestelde aanpak.
Dat betekent dat er een transitiefase zal zijn. Dit eindverslag beoogt een bijdrage te
leveren aan het zo soepel mogelijk laten verlopen van de transitie van publiek naar privaat
bouwtoezicht.
Het Actieteam is ervan overtuigd geraakt dat met inzet en de intentie om samen te werken
van alle betrokken partijen, de transitie tot een succesvol nieuw stelsel zal leiden.
Op deze wijze kunnen de doelen die de Commissie Dekker al schetste worden bereikt:
een hogere bouwkwaliteit en een betere positie van de opdrachtgever.

Opdrachtgever
Actieteam Routekaart naar Private Kwaliteitsborging
Cencobouw
Tekst en redactie
Ir. Peter H.J. Ligthart
LIGTHARTadvies

Ten slotte: in het verslag worden enkele bestaande private instrumenten genoemd. Het is
een bewuste keuze om die te noemen zonder daarbij initiatieven voor nieuwe instrumenten
te willen uitsluiten. Waar in het verslag sprake is van het voldoen aan het Bouwbesluit
wordt steeds bedoeld het voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de activiteit bouwen,
dat wil zeggen voornamelijk de hoofdstukken 1 tot en met 6 van het Bouwbesluit.
Namens het Actieteam Routekaart naar private kwaliteitsborging,
Harry Nieman, voorzitter
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1. Inleiding
1.1 Actieagenda Bouw
Het Actieteam Routekaart naar private kwaliteitsborging
maakt deel uit van de Actieagenda Bouw. De Actieagenda is
in mei 2012 onder de titel “De Bouw in Actie(s)! Investeringsen innovatieagenda voor de woning- en utiliteitsbouw”1 gepresenteerd door het Bouwteam en vormde het voorlopige
sluitstuk van het onderzoek door bedrijven, kennisinstituten
en overheden naar instrumenten om de woning- en utiliteitsbouw sterker uit te crisis te laten komen.2

De Actieagenda Bouw omvat aanbevelingen voor tien directe acties en zeven te ontwikkelen routekaarten verdeeld
over vier ontwikkelingsrichtingen. De ‘Routekaart naar private kwaliteitsborging en bouwregelgeving’ is één van die
zeven routekaarten.

1.2 Ontwikkelingsrichtingen
Vernieuwing ondernemerschap
1

Actie

Professionalisering opdrachtgeverschap

2

Actie

Pilot gemengd woningfonds

3

Routekaart

Renovatie, transformatie en herbestemming

4

Routekaart

Wonen, zorg en pensioenen

5

Actie

Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering

6

Routekaart

Energiebesparing bestaande omgeving

7

Routekaart

Menselijk potentieel

Betere afstemming tussen kennisinstellingen en ondernemers
8

Routekaart

Innovatie

9

Actie

Bouwcampus

10

Actie

Pilot vakscholen

Het ‘ontslakken’ van overheidsbeleid
11

Actie

Praktijktoepassing Bouwbesluit

12

Routekaart

Private kwaliteitsborging en bouwregelgeving

13

Actie

Pilot regionale kantorenprogrammering

14

Actie

Pilots regionale woningbouwprogrammering

15

Actie

Regionaal grond(prijs)beleid

16

Actie

Ontslakken gebiedsontwikkeling

Het ontwikkelen van nieuwe financieringsarrangementen
17
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Routekaart

Alternatieve financieringsarrangementen woningmarkt

1

Het eindrapport van het Bouwteam is te downloaden van www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties.

2

Meer informatie over de actieagenda is te vinden op www.actieagenda.nl.
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2. Terminologie
1.3 Actieteam ‘Routekaart naar private kwaliteitsborging’

In dit rapport worden voor de verschillende begrippen de volgende betekenis gehanteerd3.

In vervolg op het rapport van het Bouwteam zijn Actieteams ingesteld, die de routekaarten verder voorbereidden.
Het Actieteam ‘Routekaart naar private kwaliteitsborging’ bestond uit de volgende leden:

Bouwtoezicht
Toetsing van een bouwplan aan het Bouwbesluit en toezicht
op het realiseren van het bouwplan tijdens de uitvoeringsfase.

Mevrouw T.E.M. van der Loo MSc
Mevrouw drs. T.T. de Haas/
de heer drs. H.E.G.D. Dunsbergen
De heer ing. W. Ankersmit		
De heer ir. P. van den Berg 		
De heer T. van Langen		
De heer drs. H. van den Oever
De heer ir. A. Pastoors		
De heer drs. ing. H.M. Nieman

Woningbouw Corporatie Havensteder

Instrument
Een (private) regeling die invulling geeft aan bouwplantoetsing en bouwtoezicht. Voorbeelden van instrumenten zijn
certificatie- en erkenningsregelingen.

Ministerie BZK WB
Vereniging BWT Nederland
Cofier Projectontwikkeling
Mulder Obdam, namens Bouwend Nederland
Uneto-VNI
BNA
Nieman Raadgevende Ingenieurs namens NLingenieurs, voorzitter.

Opmerking: De leden van het Actieteam hebben op persoonlijke titel en vanuit hun specifieke deskundigheid
een bijdrage geleverd aan de discussies zonder direct namens hun organisatie te spreken.

Technisch controlebureau
Een door een toezichthouder geaccepteerde, onafhankelijke en onpartijdige (private) organisatie, die bouwplannen
toetst en toezicht houdt op de uitvoering overeenkomstig
een toegelaten (privaat) instrument en de verantwoordelijkheid heeft dat dit op een juiste en verantwoorde manier
gebeurt.

1.4 Probleemstelling en werkwijze

TIS
Technical Inspection Service

Het secretariaat werd verzorgd door mevrouw J. Boezelijn van NLingenieurs.

De centrale probleemstelling voor het Actieteam Routekaart Private Kwaliteitsborging is als volgt gedefinieerd:
“Wat zijn aan private zijde de voorwaarden om een robuust
privaat kwaliteitsborgingsysteem voor het realiseren van de
gewenste minimale bouwtechnische kwaliteit goed te laten
functioneren en wat is er voor nodig om voldoende draagvlak te ontwikkelen”.

Toezichthouder
Een (private) organisatie die een privaat instrument beheert,
toezicht houdt of laat houden op de door haar geaccepteerde technische controlebureaus en ingrijpt als een technisch
controlebureau onvoldoende presteert. De toezichthouder
is verantwoordelijk voor het functioneren van het private
instrument. Het kan gaan om een certificerende instelling,
een beheerder van een erkenningsregeling, maar ook een
beheerder van een register.
Toezichtorganisatie
De organisatie die met name de toelating regelt van en
toezicht houdt op private instrumenten en ingrijpt als de
private toezichthouder onvoldoende presteert. In andere
stukken komen ook verschillende andere benamingen voor
de hier bedoelde organisatie voor, zoals Autoriteit Bouwkwaliteit, Toelatingsorganisatie, Toelatings- en monitoringsautoriteit, enz.
VBWTN
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
VGV
Verborgen Gebreken Verzekering

Het Actieteam heeft op basis van een analyse van deze probleemstelling een aantal onderzoeksvragen geformuleerd
en aan de hand daarvan in een aantal bijeenkomsten gediscussieerd. Telkens over één of twee van de onderzoeksvragen. Aan het einde van elke discussie zijn conclusies
geformuleerd. Van elk van de bijeenkomsten zijn verslagen
gemaakt op basis waarvan dit rapport tot stand is gekomen.
Daarnaast heeft het Actieteam de vrijheid genomen zelf
ideeën te ontwikkelen voor private kwaliteitsborging in het
overige omgevingsrecht.

3

Het gaat om een eenduidig gebruik van begrippen in dit eindverslag en niet om een juridisch kader.
De behoefte aan eenduidige begrippen bleek tijdens de discussies.
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3. Conclusies
Het Actieteam ‘Routekaart naar private kwaliteitsborging’ heeft op grond van discussie over de geformuleerde onderzoeksvragen de onderstaande conclusies getrokken. Op basis van de conclusies is invulling gegeven aan de routekaart.
Overheidsbemoeienis
De overheid moet zich niet bemoeien met de inhoud van
de private instrumenten. Aan de hand van heldere criteria
zal een toezichtorganisatie namens de overheid toezicht
houden op het functioneren van de private instrumenten.
De basiseisen van het Ministerie van BZK worden door het
Actieteam ondersteund: in een nieuw stelsel moet het eindresultaat voldoen aan het Bouwbesluit en moeten de rolverdeling en de daarbij behorende verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid glashelder zijn. De overheid stelt de
kaders voor een nieuw stelsel, maar neemt geen (schijn)verantwoordelijkheid voor de bouwtechnische kwaliteit.
Het Actieteam wijst erop dat moet worden vermeden dat
verzekeringsmaatschappijen eigen, zwaardere eisen gaan
stellen en zo innovatie belemmeren.
Private instrumenten
De bescherming van de (particuliere) opdrachtgever is van
essentieel belang. Een al of niet verplichte verzekerde garantie moet de positie van die partij verbeteren.
De beoordeling door een technisch controlebureau moet
transparant en proportioneel zijn. Het Actieteam is van mening dat er door een technisch controlebureau onderscheid
moet kunnen worden gemaakt tussen (beperkte) afwijkingen en (zwaardere) overtredingen (zie verder onder Proportionaliteit).
Het technisch controlebureau moet een onafhankelijke
positie hebben ten opzichte van een verzekeringsmaatschappij.
Proportionaliteit
Een privaat instrument moet passen bij het risicoprofiel
van het bouwproject. Om dat te bewerkstelligen acht het
Actieteam proportionaliteit gewenst. Maar ook de inzet van
het technisch controlebureau bij afwijkingen van de bouwregelgeving zou proportioneel moeten zijn. Het onthouden
van een goedkeurende verklaring in verband met een kleine
maatafwijking past niet in het optreden van een technisch
controlebureau. Kleine afwijkingen moeten – binnen nader
te stellen kaders beargumenteerd – kunnen worden geaccepteerd door het technisch controlebureau.
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Afwijkingen dienen uit oogpunt van transparantie te allen
tijde te worden benoemd, maar het technisch controlebureau laat het van de ernst afhangen of ze worden geaccepteerd. De precieze speelruimte moet nog wel nader
worden gedefinieerd. Dat laat overigens onverlet de privaatrechtelijke positie van de opdrachtgever en/of toekomstig
eigenaar/gebruiker.
Rol bevoegd gezag
Slechts de toezichttaak komt bij private partijen terecht.
Handhaven blijft naar de stellige overtuiging van het
Actieteam een taak van het bevoegd gezag (‘bouwpolitie’).
Daartoe heeft het bevoegd gezag op bepaalde momenten
informatie nodig op grond waarvan ze haar werk kan doen.
Handhaving is aan de orde indien de bouw wordt gestart
terwijl er geen melding van het technisch controlebureau is
overlegd dat het aannemelijk is dat het bouwplan zal voldoen aan het Bouwbesluit, en wanneer het bouwwerk in
gebruik wordt genomen zonder dat de goedkeurende verklaring van het technisch controlebureau aan de gemeente
is overhandigd.
Het bevoegd gezag moet bij de vergunningaanvraag kunnen zien welk instrument wordt toegepast en door welk
technisch controlebureau deze zal worden ingezet. Het
Actieteam voorziet (verplichte) vooroverleggen tussen
bevoegd gezag, brandweer en de aanvrager waarin onder
andere de omgevingsveiligheid en de (eventuele) repressie
door de brandweer moet worden besproken en zo nodig
een bouwveiligheidsplan moet worden overlegd.

het bevoegd gezag niet eerder handhavend op dan nadat
het bouwwerk in gebruik is genomen. Op dat moment valt
het onder de ‘woningtoezicht’-taak van het bevoegd gezag.
Opleverdossier
Het Actieteam hecht waarde aan een compleet digitaal door
de aanvrager op te leveren ‘as built‘ opleverdossier, dat op
juistheid en volledigheid is getoetst door het technisch controlebureau. Er dient nader te worden uitgewerkt hoe de
dossiers kunnen worden beheerd en ontsloten.
Het is van belang dat de (particuliere) opdrachtgever die
werkzaamheden laat uitvoeren, die weliswaar niet vergunningplichtig zijn, er op kan vertrouwen, dat de uitgevoerde
werkzaamheden aan de bouwregels voldoen. In het kader
van de aansprakelijkheid voor een juiste uitvoering is het
wenselijk dat de uitvoerende partij bij oplevering een
verklaring overlegt, dat het uitgevoerde werk aan de bouwregelgeving voldoet. Nader onderzoek moet uitwijzen of
hier een verplichtend karakter aan kan en moet worden
gegeven.
Duaal stelsel
Het duale stelsel, waarvan in de stukken van het ministerie
sprake is, ziet het Actieteam slechts als een overgangsfase,
maar stelt wel een andere invulling ervan voor. Aan de
invoering van een volledig parallel duaal stelsel kleven
echter belangrijke bezwaren, zoals onder andere naar voren
gebracht door VBWTN. Het Actieteam onderschrijft die
bezwaren in belangrijke mate en twijfelt sterk aan de haalbaarheid van een volledig parallel duaal stelsel. De uiteindelijke invulling van de overgangsfase moet daarom nader
worden onderzocht.

Het bevoegd gezag dient vanuit welstand, milieu en ruimtelijke kwaliteit heldere, eenduidige en toetsbare criteria
te stellen, waar dat op dit moment nog niet altijd geval
is. Daarbij wordt aangetekend dat het niet mag leiden tot
overregulering, waardoor innovatie en creativiteit worden
gefrustreerd.

Er wordt door het Actieteam nadrukkelijk geopteerd voor
het geleidelijk uitfaseren van de bouwtechnische toets door
het bevoegd gezag. Ook dan is er sprake van een duaal
stelsel, waarin technische controlebureaus en het bevoegde
gezag naast elkaar werken, maar zonder de keuzevrijheid
voor de aanvrager en dus zonder concurrentie tussen
private en publieke aanbieders.

In het geval dat vergunningvrij wordt gebouwd ziet het
Actieteam in beginsel geen betrokkenheid van een technisch
controlebureau. De verantwoordelijkheid om te voldoen
aan de eisen ligt volledig bij de eigenaar. Het inschakelen
van een technisch controlebureau is in dat geval facultatief.
Tenzij de omgevingsveiligheid in het geding komt, treedt

Ontwerpers en bouwers moeten tijdens de overgangsfase
de noodzakelijke kennis verwerven om te kunnen vaststellen dat ontwerp en uitvoering voldoen aan de voorschriften.
Het ontwerp- en bouwproces zal ten aanzien van het voldoen aan bouwregelgeving zorgvuldiger moeten worden
ingericht.

Toezichtorganisatie
De focus van een toezichtorganisatie zou volgens het Actieteam moeten liggen op:
n Het toelaten van instrumenten
n Het volgen van instrumenten
n Het ingrijpen bij misstanden
n Het rapporteren aan de bouwminister
n Het ontwikkelen van het stelsel op basis van
opgedane ervaringen (‘lessons learned’)
n Voorlichting
De financiering van het private stelsel zal voornamelijk
moeten komen uit een korting en gefaseerde afschaffing
van de legeskosten, die betrekking hebben op de bouwtechnische toets. Dit betekent dat ook de financiering
van een toezichtorganisatie zal moeten worden gefaseerd.
Hiervoor is een nadere uitwerking nodig.
Draagvlak
Om het draagvlak te vergroten:
n dient het beeld van consumenten, gebruikers en
opdrachtgevers over de verantwoordelijkheid voor de
bouwkwaliteit te worden bijgesteld;
n dienen consumenten, gebruikers en opdrachtgevers bij
de ontwikkeling naar een privaat stelsel te worden
betrokken;
n dient het stelsel transparant en proportioneel te zijn;
n dienen (branche)organisaties zoals Aedes, Woonbond,
Brandweer Nederland, VNG en VBWTN bij het proces
te worden betrokken;
n dienen de doelen achter de regelgeving voor alle
partijen duidelijk te zijn. Het TNO-rapport ‘Historische
achtergronden gestelde eisen in het Bouwbesluit 2003
en de Regeling Bouwbesluit 2003’ kan daarbij als
leidraad worden gebruikt;
n dienen private instrumenten adequaat te worden
geborgd;
n dient kwaliteit zichtbaar te worden gemaakt door
middel van metingen (‘reality checks’) en moet daarover
worden gerapporteerd;
n dient er een duidelijk communicatieplan te worden
gemaakt op basis waarvan voorlichting voor alle doelgroepen wordt georganiseerd;
n dient correct gedrag te worden beloond en streng te
worden opgetreden tegen organisaties die onvoldoende
presteren.
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4. Analyse
probleemstelling
4.1 Bouwbesluit
In de 80’er jaren nam de kritiek op het functioneren van de
bouwregelgeving in de praktijk toe. Er is toen op verzoek
van enkele partijen uit de bouwwereld gestart met het ontwikkelen van moderne bouwregelgeving. Drie elementen
stonden daarin centraal:
1.
Uniformiteit: in heel Nederland dezelfde eisen.
2.
Prestatie-eisen (in plaats van voorgeschreven
maatregelen): daardoor wordt innovatie in de bouw
bevordert.
3.
Vrije indeelbaarheid: vrijheid om indelingen van
woningen en utiliteitsgebouwen te wijzigen.
De eerste aanzet om dit te regelen was het Bouwbesluit. Het
Bouwbesluit (1992) betekende een enorme innovatie in de
bouwregelgeving.

4.2 ‘Veel geld voor flutwerk’
Jammer genoeg bleek deze vernieuwing niet direct door te
dringen bij de aanvragers en de toetsers/controleurs (BWT).
In 2000 is een NIPO-onderzoek naar de kwaliteit van het
BWT uitgevoerd. In Cobouw was de conclusie: “Veel geld
voor flutwerk”. Dit onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot
de oprichting van de Vereniging BWT Nederland die onder
andere er voor gezorgd heeft dat initiatieven werden ontplooid om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
Toen is echter verzuimd ontwerpers en bouwers goed op te
leiden. Ook in het technisch onderwijs werd te weinig aandacht aan bouwregelgeving gegeven.
Routekaart
De conclusies zijn bij elkaar gebracht in een routekaart, een
stapsgewijze transitie van publiek naar privaat bouwtoezicht. De routekaart voorziet in het aanstellen van kwartiermakers die de instelling van een toezichtorganisatie voorbereiden. Daarbij hoort ook het uitwerken van de financiering
en de gefaseerde invoering van bouwtoezicht door technische controlebureaus.
De fasering voorziet in het toelaten van private instrumenten voor specifieke bouwplannen: woningen met keurmerk
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Garantiewoning, woongebouwen met commerciële plint en
infrastructurele werken met VGV. Door steeds te monitoren
en regelmatig te evalueren ontstaat een leerproces waarin
steeds meer bouwplannen onder privaat bouwtoezicht kunnen worden gerealiseerd.
Deze aanpak zou vanaf 1 januari 2014 moeten kunnen starten op basis van voorlopige maatregelen en doorlopen in de
periode 2015 tot en met 2017. Intussen kan dan in 2015 de
aangepaste Woningwet worden ingevoerd.

4.3 Verantwoordelijkheid
In de Woningwet van 2003 is de verantwoordelijkheid van
de verschillende partijen in het bouwproces vastgelegd.
De verantwoordelijkheden liggen volledig bij de aanvrager,
bouwer en gebruiker. Binnen de kaders van vergunningverlening, toezicht en handhaving ziet de lokale overheid
slechts toe op de naleving van de bouwregelgeving.

In de dagelijkse praktijk heerst echter de opvatting dat de
controle door BWT de garantie biedt dat er ontworpen
wordt in overeenstemming met de bouwregelgeving en gebouwd wordt overeenkomstig de bouwvergunning! Niets
blijkt minder waar. Veel vergunde projecten worden gebouwd in afwijking van de verleende vergunning.
De oorzaken dat de gebouwen afwijken van de vergunde
bouwplannen zijn divers. Het huidige stelsel maakt de
vergunning een belangrijke mijlpaal in het ontwikkelproces.
Een architect verzuchtte: “We ontwerpen voor de vergunning, het echte werk begint daarna pas.”
Het ontwerp is wel zover uitgewerkt dat er een vergunning
op kan worden aangevraagd, maar het ontwerpproces loopt
door tot ver in de uitvoering. Zowel de bouwer als de opdrachtgever gebruiken die ruimte om wijzigingen door te
voeren.
Aan de andere kant blijkt de kennis van de bouwregelgeving bij de betrokkenen onvoldoende. Dat wordt mede
geweten aan de matige kwaliteit van het onderwijs op
het gebied van bouwregelgeving, zoals ook de commissie
Dekker constateerde.

4.4 Commissie Dekker
De commissie Fundamentele Verkenning Bouw, beter bekend als de Commissie Dekker, heeft in 2008 aangegeven
dat de markt meer eigen verantwoordelijkheid moet nemen
en dat het onderwijs moet verbeteren. Inmiddels wordt deze
oproep breed gesteund. Ook het Bouwteam ondersteunt
deze aanbevelingen. Inmiddels is er een concept wetsvoorstel (aanpassing Wabo) opgesteld, waarin de mogelijkheid
om private kwaliteitsborging toe te staan is opgenomen.
Er wordt ingezet op een tijdelijk duaal stelsel en na een
evaluatie wordt al dan niet besloten het publieke traject niet
meer aan te bieden.
Een belangrijk criterium voor het private stelsel is dat het
robuust is. Het stelsel moet voldoende checks and balances bezitten om voldoende zekerheid te bieden dat aan de
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4.8 Onderzoeksvragen

regelgeving wordt voldaan. Daarnaast moet ondubbelzinnig worden geregeld en vastgelegd wie verantwoordelijk
en aansprakelijk zijn. Op basis van dit wetsvoorstel wordt
een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ontwikkeld
of een bestaande aangepast, waarschijnlijk aangevuld met
een Ministeriële Regeling (MR), om kwaliteitseisen voor borgingsystemen en de bijbehorende toezichtorganisatie vast
te leggen.

Op basis van de analyse van de probleemstelling heeft het
Actieteam een zestal onderzoeksvragen geformuleerd, die
in sommige gevallen zijn uitgesplitst in enkele subvragen.

4.5 Kwaliteitsborgingsystemen

1a

Is het nodig dat de overheid zich met private kwaliteitsborging bemoeid?

1b

Wat is de relatie van private kwaliteitsborging met het gemeentelijk toezicht in de gebouwde omgeving?

2

Wat zijn de criteria5 voor robuuste private kwaliteitsborgingsystemen? 2a Bij de oplevering dient een

Bron: Informatieblad

In grote lijnen zijn de kwaliteitsborgingsystemen in drie
typen in te delen. Namelijk vanuit de kwaliteit van het product, van het proces en van de persoon4 bekeken.

Toestemming om te bouwen!

opleverrapport te worden opgesteld waaruit blijkt dat het project voldoet (N.B. ook voor het energie-

Private kwaliteitsborging

label is een opleverkeuring noodzakelijk). Dit opleverrapport behoort tot het dossier. Is het noodzakelijk

in het bouwtoezicht
(Ministerie van BZK,

het complete rapport via omgevingsloket.nl in te dienen of kan met een melding worden volstaan?

september 2012)

2b
Vanuit het product: een prototype (concept) wordt ontwikkeld en beoordeeld. Vanzelfsprekend voldoet dit product
aan de bouwregelgeving. Een bouwer bouwt of plaatst dit
concept of standaard product op een locatie in Nederland.
De toezichthouder ziet er op toe dat dit gebeurt volgens de
verwerkingsvoorschriften en kan dan een standaard opleveringsverklaring afgeven. Dit systeem bestaat al min of meer
binnen het stelsel van de Erkende Kwaliteitsverklaring en is
vooral bedoeld voor woningen, standaard bedrijfshallen en
schoolgebouwen.
Vanuit het proces: een toetsende partij is verantwoordelijk
voor het ontwerp en controleert tijdens de realisatie de bij
het toetsrapport aangegeven voorwaarden en de later in te
dienen stukken. Een technisch controlebureau controleert
of er gebouwd wordt volgens de vergunning en maakt het
opleveringsrapport. Dit systeem bestaat al gedeeltelijk onder certificering en wordt verder ontwikkeld (BRL 5019 en
BRL 5006, resp. bouwplantoetsing en toezicht), zij het dat
het op dit moment als kwaliteitsysteemcertificaat en niet als
procescertificaat is ingestoken.
Van de persoon: de ontwerpende partij is verantwoordelijk
voor het eigen ontwerp en ziet zelf toe op een juiste uitvoering. Een dergelijk systeem bestaat nog niet met betrekking
tot bouwregelgeving, maar wel in beperkte mate in andere
sectoren. De private persoon is op basis van zijn persoonlijke
deskundigheid en ervaring toegelaten om dit werk te doen.

4
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Later aan de probleemstelling toegevoegd op voorstel van Alexander Pastoors (BNA)

De aanvrager geeft aan dat een technisch controlebureau is aangesteld die verantwoordelijk is voor de
bouwplantoets en de inspectie. Is het verstandig dat twee weken voor de start van de bouw de bouw-

4.6 Proportionaliteit

plantoetser meldt dat het ontwerp voldoet en dat de bouw kan starten? Deze melding plus de melding
dat het project gereed is en voldoet, geeft het bevoegd gezag de informatie dat volgens het

Behalve dat met certificering voldoende zekerheid wordt
bewerkstelligd, is het ook nodig om snellere en eenvoudigere (erkennings)regelingen te ontwikkelen. De ‘time to
market’ moet kort zijn. Naast een licht en een middel-’zwaar’
systeem kan ook op basis van een TIS voor zeer risicovolle
projecten een zwaar inspectiesysteem worden ontwikkeld.
Door op basis van een risico inventarisatie/analyse een toetsing op maat in te kunnen zetten ontstaat een evenwichtig
(proportioneel) systeem.

Bouwbesluit is ontworpen en gebouwd.
2c

De professionaliteit is het kernpunt van kwaliteitsborging. Op welke wijze kunnen we de bewust ‘scheve
schaatsrijders’ weren?

3

Op welke wijze kan proportionaliteit worden georganiseerd? 3a BWT heeft er moeite mee dat de aanvrager
de keuze heeft om te kiezen voor privaat/publiek. Moet de verantwoordelijkheid volledig bij de aanvrager
liggen? Einddoel lijkt volledige privatisering bouwen.

4

Wat is het Programma van Eisen en een mogelijk financieringsmodel van een toezichtorganisatie?
(aansluiten bij/gebruik maken van onderzoek Brink-groep). Hoe dient de relatie publiek-privaat hierin
geregeld te zijn (geheel publiek, geheel privaat, gemengd)? 5 Op welke wijze dient de verantwoordelijkheid

4.7 Toezichtorganisatie

en aansprakelijkheid (verzekering?) te worden geregeld?
Er dient een toezichtorganisatie te komen die systemen toelaat, monitort en indien nodig systemen ook weer uitsluit.
Er zal een Programma van Eisen en een financieringsmodel
voor deze toezichtorganisatie moeten worden ontwikkeld.
Parallel aan het werk van het Actieteam voert de Brink Groep
in opdracht van het Ministerie van BZK een onderzoek uit
naar de uitgangspunten voor een ‘Autoriteit private kwaliteitsborging’. Het Actieteam heeft in de uitwerking aansluiting gezocht bij het werk van de Brink Groep.

6

Op welke wijze kan draagvlak (vertrouwen) worden ontwikkeld voor private kwaliteitsborgingsystemen?
Zijn hiervoor concrete do’s of don’ts te benoemen? 6a Is de kwaliteit transparant? Op welke wijze kunnen
we ervoor zorgen dat de gebruiker een belangrijke rol krijgt in het traject?

In de slotdiscussie is er nog een vraag aan toegevoegd:
7

Zijn er ook nog mogelijkheden in het overige omgevingsrecht om private kwaliteitsborging toe te passen?

Door deze vragen te beantwoorden ontstaat een overzicht van acties die in 2013 en 2014 moeten worden
uitgevoerd om een succesvolle implementatie van private kwaliteitsborgingsystemen te realiseren
per 1 januari 2015.

Ook in de nieuwe constellatie blijft de rol van de gemeenten
belangrijk, zij zullen een (ruimtelijke) vergunning blijven afgeven en zo nodig moeten handhaven. Dit onderdeel wordt
uitgewerkt door een werkgroep van VBWTN. Tot de checks
and balances behoren ook ‘piep’- en ‘klik’-systemen.

5

Afhankelijk van de eisen die je aan het systeem stelt, kan het nodig zijn dat er dossiervorming plaats moet vinden.
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5. Beschrijving huidige
situatie
5.1 Wettelijk kader
Het wettelijk kader omvat de Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet, de wet Milieubeheer, de Wet Ruimtelijke Ordening en de respectievelijke
Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en Ministeriële
Regelingen zoals onderstaand omschreven.
Wabo, Bor en Mor
De wettelijke grondslag voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is geregeld in de WABO. In het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) is de procedure rondom de aanvraag van de
omgevingsvergunning voor het bouwen nader uitgewerkt.
De indieningsvereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen zijn in de Mor opgenomen. In de Wabo is bijvoorbeeld ook gedefinieerd wat de
begrippen ‘bouwen’, ‘tijdelijke bouw’ en ‘slopen’ inhouden.
In onderstaand schema is het huidige Wabo-stelsel weergegeven.
Bouwbesluit 2012
De grondslag van het Bouwbesluit zelf komt voort uit de
Woningwet. In de Woningwet zijn de pijlers van het Bouwbesluit omschreven: ‘veiligheid’, ‘gezondheid’, ‘bruikbaarheid’ en ‘energiezuinigheid’. Verder is in de Woningwet aangegeven in welke situaties de nieuwbouwvoorschriften,
verbouwvoorschriften of de voorschriften voor bestaande
bouw gelden. De Woningwet bevat daarnaast voorschriften
die voortvloeien uit internationale verplichtingen en sluit
aanvullende bevoegdheden voor bijvoorbeeld gemeenten
uit.
Wet Milieubeheer
De Wet Milieubeheer is de juridische gereedschapskist om
het milieu te beschermen. De Wet Milieubeheer geeft algemene regels voor verschillende onderwerpen: van stoffen
en afvalstoffen tot handhaving, openbaarheid van milieugegevens en beroepsmogelijkheden. Zo schrijft de Wet Milieubeheer bijvoorbeeld voor dat bedrijven over een milieuvergunning moeten beschikken. Daarin moeten voorschriften
staan die het milieu ‘de grootst mogelijke bescherming bieden’. Ook bepaalt de Wet Milieubeheer bijvoorbeeld welke
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ders, het ‘eerstelijns toezicht’. Het Rijk6 inspecteert of dit eerstelijns toezicht correct wordt uitgevoerd, het ‘tweedelijns
toezicht’.

overheid welke vergunningen verleent en welke plannen de
verschillende overheden moeten opstellen.

De ervaring heeft geleerd dat we geen wonderen moeten
verwachten van publieke vergunningverlening en eerstelijns toezicht. De publieke route blijkt zeker geen garantie
te bieden dat aan het Bouwbesluit wordt voldaan. De intensiteit van de toetsing wordt mede gestuurd door de werkdruk. Daarentegen heeft de markt de wens om in een vroegtijdig stadium van het proces zekerheid te hebben dat een
voorgenomen bouwplan voldoet aan de bouwregelgeving.
Zo kan worden voorkomen dat in een laat stadium van het
ontwerpproces nog kostbare aanpassingen aan het bouwplan moeten worden gedaan.

Wet Ruimtelijke Ordening en bestemmingsplannen
De Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) regelt hoe de ruimtelijke
plannen van Rijk, provincies en gemeenten tot stand komen. Een voorbeeld van een ruimtelijk plan is het bestemmingsplan voor een gemeente. Het bestemmingsplan is
het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke ordening.
In het bestemmingsplan wordt geregeld waar mag worden
gebouwd, wat er mag worden gebouwd, de omvang van de
bebouwing en welk gebruik is toegestaan. Vaste onderdelen van een bestemmingsplan zijn de regels of voorschriften
voor het gebied, een verbeelding (plankaart) waarop de bestemmingen zijn aangegeven en een toelichting.
Welstand
In de welstandsnota heeft de gemeenteraad de voorwaarden vastgesteld waaraan een bouwplan moet voldoen, zodat het op te richten bouwwerk architectonisch of qua uiterlijk past in de omgeving. De welstandsnota vindt zijn grond
in de Woningwet (artikel 12 tot en met 12c). De gemeente
legt zo concreet mogelijk vast welke welstandseisen voor
welke gebieden en welke gebouwen gelden. Als er voor de
bouw of verbouwing een omgevingsvergunning voor bouwen nodig is, wordt het bouwplan doorgaans voorgelegd
aan de welstandcommissie of de stadsbouwmeester. Dat
hoeft echter niet. De gemeente kan ervoor kiezen om niet
alle plannen via de welstandcommissie of de stadbouwmeester te laten lopen, maar door een ambtenaar te laten
beoordelen. Het bouwplan wordt getoetst aan de welstandseisen die gelden voor het gebied waarin wordt gebouwd
en die zijn opgenomen in de welstandsnota.

5.3 Kwaliteit private toets
Vertrekpunt van het Ministerie van BZK voor het implementeren van het systeem van private kwaliteitsborging is dat
de kwaliteit van de private toets ten minste gelijk is aan de
kwaliteit van de publieke toets (niveau kwaliteitscriteria 2.1).
Vanuit de wens van voldoende zekerheid dat aan de bouwregelgeving wordt voldaan, is het noodzakelijk dat de private partijen zelf een hoger kwaliteitsniveau hanteren. Dat
vraagt van de private instrumenten dat ook eisen worden
gesteld aan de deskundigheid en ervaring van de medewerkers, die bij toetsing en toezicht worden betrokken7.

Stelselverantwoordelijke:
Ministerie I&M
Kwaliteit coördinatie:
Provincie

B&W

Besluitvorming

Uitvoering:
Gemeentelijke organisatie

Uitvoering:
RUD’s
Milieu

- Afvalwater
- Bodem, Water en
- bouwstoffen
- Externe veiligheid
- Geluid
- Groen en ecologie
- Luchtkwaliteit

Ruimtelijke Ordening
-

Stedenbouw en
Inrichting Openbare
ruimte
Exploitatie en
planeconomie
Cultuurhistorie

Bouw

- Bouwfysica
- Brandveiligheid
- Constructieve
- Veiligheid
- Bouwakoestiek
- Sloop en Asbest

Strafrechtelijk bevoegd gezag:
Openbaar Ministerie
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Dienstverleningsovereenkomst

5.2 Rol BWT versus de wens van de markt
In het huidige stelsel heeft de overheid ook belangrijke rollen. Gemeenten verstrekken een omgevingsvergunning
voor een bouwplan indien de initiatiefnemer voldoende
aannemelijk maakt dat hij of zij zal voldoen aan de wettelijke eisen (de ‘preventieve toets’). Vervolgens houden deze
overheden toezicht op de naleving door de vergunninghou-

Toets omgevingsvergunning
Loket: Gemeente

Huidig
WABO-stelsel

Bron: Brink Groep

6

Het tweedelijns toezicht ligt nog bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT), maar als de RUD’s landelijk operationeel zijn, zal dit naar de provincies gaan.

7

In de BRL 5019/5006 en het Reglement Erkenning TIS is dat geregeld.

17

Routekaart
naar private
kwaliteitsborging

6. Private
instrumenten

Het oorspronkelijke idee was gebaseerd op een procescertificaat, dat zou worden uitgegeven aan bureaus die eigen
bouwplannen en/of bouwplannen van derden toetsen aan
het Bouwbesluit. Een bouwplan dat is getoetst door een
gecertificeerd bureau zou dan zonder gemeentelijke bouwtechnische toets moeten kunnen worden vergund.

Het Actieteam ‘Routekaart naar private kwaliteitsborging’ heeft op grond van discussie over de geformuleerde
onderzoeksvragen de ondeHet beoordelen van bouwplannen door private partijen is niet nieuw. Behalve dat partijen
plannen toetsen, bijvoorbeeld vanwege verzekerbaarheid, zijn in de afgelopen vijftien jaar private instrumenten
ontwikkeld. Die instrumenten zullen op hun merites moeten worden beoordeeld en waar mogelijk moet bij die
instrumenten worden aangesloten. De kennis en ervaring die daar beschikbaar is, kan een waardevolle bijdrage leveren
aan de invulling van de doelstellingen van het ministerie.
Naast de in dit verslag genoemde (bestaande) private
instrumenten zal het stelsel ruimte bieden voor nieuwe
initiatieven.

6.1 Criteria
In het rapport van de Stichting Bouwkwaliteit worden, in
aansluiting op de basiseisen die het ministerie stelt, de volgende criteria genoemd als voorwaarden voor een doelmatig en kwalitatief goed privaat instrument9:
n Borging van de volledigheid en zorgvuldigheid van het
eindresultaat
n Borging van kwaliteit binnen de verantwoordelijke
organisaties
n Deskundigheid binnen de verantwoordelijke organisaties
n Adequate en eenduidige vastlegging van taken,
verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden
n Onpartijdigheid en onafhankelijkheid
n Garanties
n Financiële zekerheden
n Private sancties indien blijkt dat niet aan het Bouwbesluit is voldaan
8

Deze route is echter gestrand op bezwaren vanuit de Raad
van Accreditatie. De Raad was van mening dat hier sprake
zou zijn van inspectie, die uitsluitend onder rechtstreekse
accreditatie door de Raad van Accreditatie mag worden uitgevoerd. Elk toetsend bureau zou dan moeten worden geaccrediteerd.

Dit stelsel is geïntroduceerd met het eerste Bouwbesluit in
1992 en heeft certificatie een vlucht doen nemen. Dit principe is ingeburgerd en wordt met name voor bouwproducten
en gebouwdelen veel gebruikt.

In overleg met het ministerie, de Stichting Bouwkwaliteit en
de Raad van Accreditatie is er voor gekozen om de beoordelingsrichtlijn (BRL 5019) om te vormen van procescertificaat naar systeemcertificaat. Hier wordt in principe aan de
bezwaren van de Raad van Accreditatie tegemoet gekomen.
De aangepaste beoordelingsrichtlijn is inmiddels door de
stichting KOMO aanvaard en ligt op dit moment ter beoordeling bij de Raad.

Het stelsel biedt ook de mogelijkheid om grotere bouwdelen, zoals een prefab dakkapel of een bouwconcept onder
certificaat te leveren. In het verlengde daarvan is het dan
ook mogelijk een compleet bouwproject onder certificaat
aan te bieden en daarmee de preventieve toets door de gemeente in feite te omzeilen.

Naast de beoordelingsrichtlijn voor toetsing van bouwplannen is er een beoordelingsrichtlijn ontwikkeld voor toezicht
op de bouw (BRL 5006), die mede is gebaseerd op het Integraal Toezichtprotocol (ITP). De BRL 5006 is om maximale
aansluiting te krijgen met de BRL 5019 eveneens geënt op
een systeemcertificaat.

6.3 Gecertificeerde bouwplantoetsing
(BRL 5019)
Met het initiatief van de rijksoverheid eind jaren negentig
om te komen tot certificering van bouwplantoetsing door
private bureaus is de start gemaakt met het ontwikkelen van
instrumenten voor private toetsing. In het verlengde daarvan is een beoordelingsrichtlijn voor privaat bouwtoezicht
ontstaan.

Het Ministerie van BZK heeft als randvoorwaarde geformuleerd dat een privaat instrument zowel de toetsing van het
bouwplan als het toezicht op de uitvoering omvat. Mede om
die reden zijn beide beoordelingsrichtlijnen onder één College samengebracht.

Tegen die achtergrond zullen de private instrumenten worden beoordeeld.

6.4 Technical Inspection Service (TIS)

6.2 Erkende kwaliteitsverklaringen

Op initiatief van ProRail en verzekeraars is het principe van
de Technical Inspection Service (TIS) geïntroduceerd in
Nederland. Die ontwikkeling stond los van de privatisering
van het bouwtoezicht, maar heeft in het afgelopen decennium bewezen daarin wel een goede rol te kunnen vervullen.
De werkwijze is bekend uit het buitenland, waarbij vooral
België model heeft gestaan voor de Nederlandse TIS.

De Woningwet voorziet in een stelsel voor erkende kwaliteitsverklaringen. Certificaten, die zijn afgegeven door daartoe geaccrediteerde certificatie-instellingen, en waarmee
kan worden aangetoond dat het betreffende product voldoet aan de bouwregelgeving, moeten door het bevoegd
gezag worden geaccepteerd als vermoeden van bewijs dat
aan de bouwregelgeving wordt voldaan.
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8

‘De markt als toezichthouder’ juli 2012, in opdracht van het Ministerie van BZK

9

Zie bijlage 3

10

TIS’en zijn onafhankelijke bureaus die zich bezighouden met
het analyseren van de risico’s in een ontwerp. De geconstateerde risico’s worden gedeeld met de betrokken partijen,
zonder daarbij een oplossingsrichting aan te geven. Het al
of niet nemen van maatregelen om de risico’s te beperken is
aan opdrachtgever en opdrachtnemer van het bouwproject.
Op basis van de risicoanalyse wordt een toezichtstrategie
opgezet. Tijdens de uitvoering inspecteert de TIS het werk
met de risicoanalyse als vertrekpunt. De bevindingen van
elke inspectie worden weer gedeeld met de betrokkenen.
Uiteindelijk sluit de TIS het werk af met een eindrapportage
waarin wordt aangegeven welke risico’s zijn geïdentificeerd,
of beheersmaatregelen hebben geleid tot vermindering van
het risico en wat het restrisico is. Indien gewenst kan op het
project een verborgen gebreken verzekering (VGV) worden
afgesloten. De rapportage van de TIS kan wel aanleiding zijn
om uitsluitingen op te nemen of, als de goedkeurende verklaring bij de rapportage van de TIS ontbreekt, een VGV te
weigeren.
In de huidige vorm wordt de TIS vrijwel uitsluitend ingezet
om de risico’s ten aanzien van de constructie te beheersen.
Voor infrastructurele werken liggen op dat gebied vaak ook
de grootste risico’s.
De Rijksgebouwendienst heeft inmiddels in het kader van
de nieuwe rol van de dienst een onderzoek10 laten doen naar
instrumenten om die nieuwe rol effectief te kunnen invullen.
Daaruit is naar voren gekomen dat TIS in bepaalde gevallen
een kansrijk instrument is. Inmiddels heeft de Rijksgebouwendienst voorstellen laten ontwikkelen om TIS breder dan
op het terrein van constructieve veiligheid in te zetten en
heeft de Rijksgebouwendienst zitting genomen in het College van Deskundigen. Het is de bedoeling dat binnenkort
pilotprojecten met één of meer TIS’en starten.
CROW is eigenaar en beheerder van het Reglement Erkenning TIS. De TIS-bureaus die aantoonbaar blijvend voldoen
aan de eisen in dit reglement mogen zich Erkende TIS noemen.

6.5 Woningborg
Woningborg is een waarborgmaatschappij voor met name
nieuwbouwwoningen. Voorheen was het product dat

Contractbeheersing en toezicht (IBR, 2 mei 2011)
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7. Rol overheid
bij private kwaliteitsborging
Hoe er ook over privatisering van het bouwtoezicht wordt gedacht, over één punt is iedereen het wel eens. Het stellen
en handhaven van regels rondom bouwen en wonen blijft een taak van de overheid. Over hoe de wet- en regelgeving er
dan inhoudelijk uit moet zien, kunnen de meningen verschillen, maar de bescherming van de burgers in termen van
veiligheid en gezondheid is het domein van de overheid. De vraag is nu of de overheid zich ook moet bemoeien met
private kwaliteitsborging als de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de regelgeving nadrukkelijk aan de
marktpartijen wordt overgelaten.

7.1 Zekerheid voor burgers

Woningborg voert bekend als GIW-garantie. Woningborg
garandeert aan kopers van nieuwbouwwoningen de afbouw van de woning in geval van insolvabiliteit van de bouwer en daarnaast de kwaliteit van de woning. Wanneer een
bouwbedrijf jegens de koper niet aan zijn verplichtingen
kan voldoen, neemt Woningborg de afbouw van de woning
of het herstel van de klacht over.
In het kader van de risicobeheersing toetst Woningborg
de voor garantie aangeboden bouwplannen aan de eigen
eisen van goed en deugdelijk werk (‘ABC’-lijst) en aan het
Bouwbesluit. Dat de woning voldoet aan het Bouwbesluit is
onderdeel van de garantie. Daarnaast bezoeken de regio-inspecteurs de in uitvoering zijnde bouwprojecten regelmatig.
Omdat er een grote mate van overlap zit met het werk dat
de gemeente in het kader van de vergunning doet, is er in
2012 een pilotproject uitgevoerd om te bekijken in hoeverre
het dubbele werk kan worden vermeden. De conclusie van
deze pilot is dat Woningborg het werk van de gemeente
waar het gaat om bouwplantoetsing en toezicht in elk geval voor woningen zou kunnen overnemen. Door goed en
deugdelijk werk als kwaliteitcriterium mee te nemen in de
beoordelingen wordt een hogere bouwkwaliteit gerealiseerd dan een gemeente kan afdwingen.

In Nederland hebben we er met de introductie van het
Bouwbesluit in 1992 voor gekozen de bouwregelgeving te
uniformeren op landelijk niveau. Dat heeft veel voordelen
als het gaat om rechtszekerheid en industrialisering van
de bouw. Door de eisen op een hoger abstractieniveau te
formuleren ontstaat meer ruimte voor innovaties, maar tegelijkertijd kun je wellicht stellen dat de bouwregelgeving
daarmee ook complexer is geworden. De laatste twintig jaar
is daardoor geleidelijk aan een nieuw vakgebied ontstaan,
waar ook private partijen zijn toegetreden.

6.6 Ontwikkelingen
Op basis van de resultaten van de pilot heeft Woningborg
het initiatief genomen om een ‘nieuw’ instrument te ontwikkelen, dat alle ingrediënten van de werkwijze van Woningborg in zich heeft, maar toegankelijk wordt voor andere
technische controlebureaus en voor andere partijen dan
deelnemers aan Woningborg.

De rijksoverheid zal zich in het belang van de zekerheid voor
de burgers en de opdrachtgevers moeten bemoeien met de
inrichting van de private kwaliteitsborging. Die bemoeienis
zou zich echter moeten beperken tot het stellen van kaders
en het verbinden van rechtsgevolgen. De ontwikkeling en
de inhoud van de instrumenten voor private kwaliteitsborging is het terrein van de private partijen. Daarbij kan de
inzet van een toezichtorganisatie, die toeziet op de kwaliteit en doelmatigheid van de private instrumenten en de
daarbinnen acterende organisaties, zowel een preventieve
als een corrigerende rol hebben. De rijksoverheid kan zich
beperken tot tweedelijns- of systeemtoezicht.

Dat heeft inmiddels geleid tot een regeling die is geënt op
het TIS-reglement, maar voorziet in een beoordeling aan het
Bouwbesluit zowel in toetsing als in toezicht over de volle
breedte. De ontwerpbeoordeling is uitgebreid naar een volledige toets en dus niet ‘slechts’ risico gestuurd. Bovendien
voorziet de conceptregeling in de terugkoppeling naar het
bevoegde gezag.
De mogelijkheid blijft om er een verzekerde garantie voor
de opdrachtgever aan te koppelen, hetzij in de vorm van
een VGV, hetzij een waarborggarantie. De opzet biedt tevens een kans om de (unidisciplinaire) certificatie volgens
BRL 5019 in dit instrument in te passen.

7.2 Verschuilen

Het College van Deskundigen TIS heeft inmiddels positief
gereageerd op deze ontwikkeling.

De manier waarop het ‘nieuwe’ toezicht lijkt te worden ingericht heeft het risico in zich dat de ontwerpende en uitvoe-
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rende bedrijven zich (blijven) verschuilen achter de technische controlebureaus. Het gegeven dat er nog een controle
wordt uitgevoerd op het ontwerp en eventueel de uitvoering daagt de bouw niet uit om het zelf beter te doen en
100 procent kwaliteit te leveren. Dat fenomeen doet zich in
de huidige situatie ook voor. Een architect11 drukte het eens
als volgt uit: “In Nederland ontwerpen we voor de vergunning”. Met andere woorden: als de gemeente het goed vindt,
is het goed. Het is daarom noodzakelijk dat voor alle partijen
helder wordt gemaakt wie verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de bouwkwaliteit en het voldoen aan de wet- en
regelgeving.
Het is van belang dat de bouw wel wordt gestimuleerd om
optimale kwaliteit te leveren en aantoonbaar het minimumniveau van de bouwregelgeving te overstijgen. Het argument dat de bouw er niet op zit te wachten een stap extra te
doen kan en mag niet de reden zijn van een stelselwijziging
af te zien. De ook door de VBWTN voorgestelde sanctie van
een verbod op het in gebruik nemen van het gerealiseerde
bouwwerk bij het ontbreken van een goedkeurende verklaring lijkt daaraan effectief invulling te kunnen geven.
Een belangrijk punt is de transitiefase naar privatisering.
In de huidige situatie leunt de maatschappij in hoge mate
op het overheidssysteem. De gemiddelde burger heeft het
beeld dat de overheid waakt en zal zich tot diezelfde overheid wenden als er iets lijkt of dreigt mis te gaan. Dat is niet
terecht, maar we hebben wel te maken met dit gevoel. De
overheid heeft een rol als het gaat om het bewustmaken
van de burgers dat het nieuwe systeem de veiligheid en de

Joop Petit, Satijn Plus Architecten
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gezondheid in voldoende mate borgt. Dit is een belangrijk
punt in de communicatie over de stelselherziening.

7.3 Streng maar rechtvaardig
Er wordt nadrukkelijk voor gepleit dat het nieuwe stelsel robuust is in de zin dat het zich niet houden aan de spelregels
wordt gesanctioneerd. Dat geldt voor de toezichthouder
van elk instrument, maar ook voor de toezichtorganisatie
ten opzichte van de private instrumenten. Te veel leeft het
idee, dat een eenmaal verworven certificaat nauwelijks
meer kan worden verspeeld. De toezichthouder, bij certificering de certificatie-instelling en indirect de Raad van
Accreditatie, moeten bereid en in staat zijn handelend op te
treden tegen misstanden.

Een privaat instrument mag niet verworden tot een papieren tijger. Er dienen duidelijke ‘reality checks12’ te zijn ingebouwd, waarvan de frequentie is afgestemd op het risico en
eventueel de ‘performance’ van een door de toezichthouder
geaccepteerd bedrijf. Daar past dan ook bij dat goed gedrag
mag worden beloond.
De ‘reality checks’ dienen inzicht te geven het functioneren
van de technische controlebureaus wat betreft het toets- en
toezichtproces, maar vooral ook technisch inhoudelijk.

8. Rol van het bevoegd
gezag
De belangrijkste speler op lokaal niveau is de gemeente. In mindere mate zijn dat provincies en waterschappen,
maar de gemiddelde burger zal in de regel nauwelijks iets merken van eventuele betrokkenheid van deze partijen bij
een bouwproject.
Ook voor lagere overheden geldt dat bescherming van de
burger een belangrijke taak is. Hoewel de veiligheidsdiensten zoals politie en brandweer niet meer strikt gemeentelijke diensten zijn, zijn bijvoorbeeld verkeersveiligheid en
sociale veiligheid wel gemeentelijke verantwoordelijkheden. Op het gebied van bouwen is toezien op veiligheid
van de omgeving zoals bedoeld in hoofdstuk 8 van Bouwbesluit 2012 een gemeentelijke taak. In de Woningwet, in
hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012 en in de Ministeriële
Regeling Omgevingsrecht (Mor) is deze verantwoordelijkheid eenduidig neergelegd bij het bevoegd gezag, onder
andere door de mogelijkheid een bouwveiligheidsplan (art
8.3 Bouwbesluit 2012) en de uitgangspunten van een monitoringplan (Mor) te eisen.
In de nieuwe situatie verandert dat niet. Dat betekent dat er
naast de ruimtelijke toets en eventueel welstand ook contact zal moeten zijn tussen aanvrager en de gemeente over
de veiligheid van de omgeving. Vanuit de VBWTN wordt
aangevoerd dat de gemeente ook inzicht zou moeten hebben of het toe te passen instrument past bij de aard van het
bouwplan en welke partij verantwoordelijk is voor bouwplantoetsing en toezicht tijdens de bouw.
In bijlage 1 bij het eindverslag is een processchema bouwtoezicht opgenomen zoals dat wordt voorzien. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op dit proces.

8.1 Verplicht vooroverleg
Het argument van de VBWTN leidt tot de conclusie dat er
een verplicht vooroverleg nodig is waar deze zaken aan de
orde komen en waar ook de brandweer zou moeten worden
betrokken in het kader van bestrijding van eventuele calamiteiten. Dit is een punt van aandacht omdat de brandweer
geen bevoegd gezag is.
Het wordt niet wenselijk geacht dat een gemeente de ri-
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sicocategorie gaat bepalen of in het overleg daarover een
doorslaggevende stem heeft. Dat zou leiden tot eindeloze
discussies over de grenzen van de categorieën. De vraag is
ook of gemeenten nog over de kennis en ervaring zullen beschikken om een heldere inschatting van het risicoprofiel te
maken. Het gevaar bestaat dan dat gemeenten voor alle zekerheid stelselmatig een te hoog risicoprofiel kiezen en een
te zwaar instrument voorschrijven. Dat leidt niet alleen tot
verspilling, maar werkt ook kostenverhogend voor de aanvrager en vraagt om het inbouwen van voldoende ‘checks
and balances’ in het stelsel.
Ten aanzien van bestemmingsplan en welstand wordt van
het technisch controlebureau verwacht dat deze verplicht
wordt het bevoegd gezag te melden als er wordt afgeweken
van de vergunning. Dat vraagt van het bevoegd gezag dat er
op dat moment handhavend kan worden opgetreden. Aan
de andere kant kan worden gesteld dat als de kaders helder
zijn en een afwijking van de vergunning binnen die kaders
past, er zou kunnen worden volstaan met een melding van
de planwijziging tijdens de bouw of bij de indiening van het
opleverdossier na de bouw.
Het vooroverleg kan ook een rol spelen bij de rol van de
gemeente bij de communicatie met de burgers. Een nieuw
stelsel zal de normale gang van zaken ten aanzien van publicatie en de mogelijkheid om bezwaar te maken of zienswijzen in te dienen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) niet wegnemen.

8.2 Geschillen
Een belangrijk punt in het private toezicht is de situatie
waarin het technisch controlebureau en ontwerper/bouwer
het niet eens worden. De eerste reactie zou kunnen zijn dat
dit moet worden voorgelegd aan het bevoegd gezag: de gemeente of de RUD. Nog afgezien van de vraag of er bij die
diensten op dat moment nog wel de specialistische kennis

In het Visiedocument van de VBWTN wordt ook gepleit voor ‘reality checks’, maar daarin wordt voorgesteld de uitvoering ervan onder te brengen
bij een publieke organisatie. Dat is een principieel verschil met de zienswijze van het Actieteam.
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aanwezig is, ondermijnt zo’n procedure de positie van het
technisch controlebureau en valt men eigenlijk terug op het
huidige stelsel. Uitgangspunt moet zijn dat beide partijen
het eens worden.
Anders is de situatie waarin het technisch controlebureau
afwijkingen constateert, die niet na een waarschuwing worden gecorrigeerd. In dat geval kan ervoor worden gekozen
dit feit te rapporteren aan het bevoegd gezag dat dan handhavend kan optreden. Handhaven wil zeggen dat na niet
corrigeren van de afwijking het bouwwerk niet in gebruik
mag worden genomen.
De vraag die dat oproept is op welk moment het technisch
controlebureau de afwijking rapporteert aan het bevoegd
gezag. Als de sanctie pas geëffectueerd kan worden bij de
oplevering van het bouwwerk, kan ook worden volstaan
met de melding bij oplevering. Het feit, dat bij het in stand
houden van de afwijking er geen goedkeurende verklaring
zal worden afgegeven door het technisch controlebureau
en er dus een verbod op ingebruikname dreigt, moet voldoende zijn om de bouwer te bewegen de afwijking te corrigeren.
Vertrekpunt blijft dat afwijkingen in alle gevallen op enig
moment aan het bevoegd gezag zullen moeten worden
gemeld. Ook hier is proportionaliteit geboden; een kleine
maatafwijking in een toilet is van een andere orde dan het
niet voldoen aan brandveiligheidsvoorschriften. De suggestie om onderscheid te maken tussen een afwijking en een
overtreding kan daarin enige uitkomst bieden. Het technisch controlebureau zou een afwijking beargumenteerd
kunnen accepteren en dat vastleggen in het gebouwdossier.
Het lijkt niet wenselijk het bevoegd gezag een rol te laten
hebben in de beoordeling of het optreden van het technisch controlebureau hierin proportioneel is, maar de grens
tussen een afwijking en een overtreding moet dan wel zo
scherp mogelijk worden gedefinieerd. Deze benadering kan
worden vergeleken met de certificatiepraktijk, waar vaak
onderscheid wordt gemaakt tussen kritieke en niet-kritieke
afwijkingen.

Hier treedt wel een mogelijk privaatrechtelijk probleem op.
De opdrachtgever krijgt immers niet wat hij heeft gevraagd
en houdt ook bij kleine afwijkingen de mogelijkheid het
bouwwerk niet te accepteren. Het is primair de taak van
de opdrachtnemer hierover met de opdrachtgever te communiceren. Daarmee kan hij voorzienbare problemen voorkomen. Door het eindrapport van het technisch controlebureau zal de opdrachtgever hiervan op enig moment toch
kennis kunnen nemen.

milieu). Vanaf het moment van opleveren is het bouwwerk
bestaande bouw en het toezicht op de bestaande bouw (het
‘woningtoezicht’) blijft in het publieke domein.
Hoewel het aanleveren van een compleet opleverdossier
aan de gemeente wellicht op praktische bezwaren kan stuiten, wordt het wel wenselijk geacht dat de gemeente kan
beschikken over een compleet digitaal en openbaar toegankelijk dossier inclusief berekeningen. Ook met het oog op
een toekomstige beoordeling van (ver)bouwplannen moet
het rechtens verkregen niveau kunnen worden vastgesteld.

Bedacht moet worden dat er naast het toezicht door het
technisch controlebureau ook sprake is van een privaatrechtelijke borging. Bouwer/ontwikkelaar en opdrachtgever of
toekomstig eigenaar/gebruiker zullen immers met elkaar
afspreken dat wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit. Een opdrachtgever zal dus ook privaatrechtelijk
aanspraak kunnen maken op een gebouw dat voldoet aan
het Bouwbesluit. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een
maatafwijking in een toiletruimte, dan kan een toekomstig
eigenaar/gebruiker ook via de privaatrechtelijke weg aanpassing afdwingen. In het kader van proportionaliteit is het
echter niet gewenst om het systeem van private kwaliteitsborging teveel te belasten met dergelijke ondergeschikte afwijkingen. Dat zou immers alleen maar leiden tot een te star
systeem. Vanzelfsprekend moet met proportionaliteit op het
gebied van veiligheid en gezondheid uiterst terughoudend
worden omgegaan.

8.4 Meldingen

Voorgaande uiteenzetting is slechts bedoeld om een concrete handreiking te doen voor een proportioneel en niet
al te star systeem. Het is vanzelfsprekend niet bedoeld als
een vrijwaring om bouwen in afwijking van het Bouwbesluit zonder meer te accepteren. Uiteindelijk is het niet de
bedoeling het nieuwe stelsel (veel) strenger te maken dan
het huidige.

8.3 Opleverdossier
Het opleverdossier of gebouwdossier speelt hierin een belangrijke rol. Hierin dient te worden vastgelegd wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel, wat is vergund, wie heeft
ontworpen en wie heeft gerealiseerd.
Bij de oplevering maakt het technisch controlebureau een
opleverrapport op, waaruit blijkt dat het project voldoet
aan het Bouwbesluit en de vergunning (RO, welstand,
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nisch controlebureau, maar vooral ook bij de ontwerpende
en uitvoerende partijen en eventueel bij de opdrachtgever.
Er zijn in het vergunningplichtige traject twee momenten
waarop handhaving een rol speelt. Het eerste moment
treedt op bij de start van de uitvoering van het bouwplan.
Het technisch controlebureau meldt de gemeente dat een
bouwplan is getoetst en dat aannemelijk is dat het te realiseren plan zal voldoen aan het Bouwbesluit. Wanneer het bevoegd gezag constateert dat er wordt gestart met de bouw
en de melding van het technisch controlebureau is er nog
niet, dan kan handhavend worden opgetreden. Het opleggen van een bouwstop is dan een voor de hand liggende
maatregel.

In het belang van het kunnen uitvoeren van de rol van de
gemeente in het bouwproces is het noodzakelijk dat het
technisch controlebureau op een aantal momenten informatie doorgeeft aan de gemeente. Op basis van de ruimtelijke vergunning en het vooroverleg is de gemeente al op
de hoogte van het feit dat er een voornemen tot bouwen
is. Het eerstvolgende moment waarop het technisch controlebureau de gemeente moet informeren is de start van
de bouw. Hiermee geeft het technisch controlebureau aan
dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat het ontwerp na
realisatie zal voldoen aan het Bouwbesluit. In de beleving
van de burgers staat dit gelijk aan het waarborgen van de
kwaliteit van het ontwerp. In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan het Bouwbesluit bij de
ontwerper, de verantwoordelijkheid voor het juist uitvoeren
van de toetsing bij de toetser. Dit is een juridische verantwoordelijkheid die nog wel bij het technisch controlebureau
moet worden geborgd.

Het tweede moment is na de oplevering van het gerealiseerde bouwwerk. Het technisch controlebureau dient een
verklaring af te geven dat naar zijn oordeel het aannemelijk
is dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit en dat
niets ingebruikname in de weg staat. Wanneer blijkt dat
die verklaring niet kan worden afgegeven of uit het rapport
blijkt dat er niet wordt voldaan aan het Bouwbesluit mag
het gebouw niet in gebruik worden genomen. Als blijkt dat
dat toch gebeurt kan het bevoegd gezag handhavend optreden.

8.5 Toezicht en handhaven

8.6 Vergunningvrij

Het is voor de duidelijkheid van alle betrokken partijen dat
het deel toezicht van de huidige VTH13-taken in het private
traject terechtkomt, maar dat handhaving een publieke
taak blijft. Een technisch controlebureau heeft geen instrumenten om handhavend op te treden door bijvoorbeeld
de bouw stil te leggen of ingebruikname te weigeren. Dat
is wat je zou kunnen noemen een politietaak en die kan
en mag een technisch controlebureau niet uitoefenen. Dat
handhaving het gevolg kan zijn van een rapportage van een
technisch controlebureau legt wel enige druk bij het tech-

In de situatie dat vergunningvrij wordt gebouwd blijft de eigenaar zelf verantwoordelijk, maar ook hier zal het bevoegd
gezag uiteindelijk een rol spelen. In de eerste plaats is dat
het geval wanneer tijdens of na de uitvoering de omgevingsveiligheid in het geding komt. Waar het gaat om het
voldoen aan de eisen vanuit de bouwregelgeving treedt het
bevoegd gezag niet eerder op dan nadat het bouwwerk in
gebruik is genomen. Op dat moment wordt het bestaande
bouw en treedt het bevoegd gezag op, op grond van de
‘woningtoezicht’-taak (zie verder onder ‘Bestaande bouw’).

In de situatie dat er een verzoek van een derde komt om
handhavend op te treden zal het bevoegd gezag moeten
nagaan of het bevoegd is handhavend op te treden (bijvoorbeeld bij omgevingsveiligheid). Als het verzoek de uitvoering van de bouw betreft zou het bevoegd gezag moeten
verwijzen naar de aanvrager of het technisch controlebureau.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
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9. Proportionaliteit
Technische controlebureaus hebben in beginsel geen rol in
het vergunningvrije traject, maar de eigenaar/opdrachtgever kan natuurlijk wel een technisch controlebureau inschakelen. Op dat moment zal het technisch controlebureau acteren op basis van een privaat instrument en staat hij onder
toezicht van de toezichthouder.

8.7 Bouwkwaliteit
Waar in het huidige systeem vooral het accent wordt gelegd
op het voldoen van het bouwplan aan de bouwregelgeving,
zodat een vergunning kan worden verkregen, zal dat verschuiven naar het eindresultaat. De vergunning is niet meer
het cruciale document, maar de goedkeurende verklaring
van het technisch controlebureau. De huidige mismatch
tussen vergund bouwplan en opgeleverd bouwwerk zal verdwijnen, zo is de verwachting.
De ontwerpers en bouwers zullen niet langer louter prijsgedreven kunnen handelen als daarmee het risico bestaat dat
bij de oplevering geen goedkeurende verklaring kan worden afgegeven. Natuurlijk blijven kosten een belangrijke
rol spelen, maar het voldoen aan de eindkwaliteit zal daarin
moeten worden meegewogen. Dit zal naar verwachting
een positief effect hebben op de bouwkwaliteit. De vooronderstelling, met name geponeerd vanuit de hoek van de
gemeenten, dat de bouwsector nog niet klaar is om bouwkwaliteit te leveren, mag dan wellicht op dit moment terecht
zijn, op deze wijze wordt dat effectief bestreden.

8.8 Bestaande bouw
Het private stelsel richt zich met name op bouwactiviteiten:
het plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen
of veranderen en het vergroten van een bouwwerk. Daarnaast heeft BWT de taak om toezicht te houden en zo nodig
te handhaven in de bestaande bouw: woningtoezicht. Het
doel van deze taak is de bestaande voorraad op peil te houden. Dit blijft vooralsnog een publieke taak, maar het systeem van handhaven, dat BWT nu hanteert blijkt nogal eens
problematisch te zijn. Vaak zijn dit juridische trajecten die
veel tijd en geld kosten. De verantwoordelijkheid voor het
onderhouden van een bouwwerk ligt bij de eigenaar, maar
er is ook een publiek belang.
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Dit onderwerp vraagt een nadere uitwerking14, waarbij
kan worden gedacht aan een verplichte periodieke keuring (APK). De verantwoordelijkheid daarvoor zou bij de
opdrachtgever moeten worden gelegd. In het geval dat
de keuring niet tot een positief resultaat leidt, kan door
middel van een handhavingsbesluit alsnog handhavend
worden opgetreden. De resultaten van de keuring zouden
kunnen worden opgenomen in een gebouwgebonden dossier, waarin bijvoorbeeld ook het opleverdossier een plaats
heeft. De keuringen zouden privaat kunnen worden georganiseerd, zoals nu ook de APK bij auto’s is geregeld. De toezichtorganisatie zou hierin de rol van de Rijksdienst voor het
Wegverkeer kunnen spelen.
In de periodieke keuring zouden ook maatschappelijke belangen zoals het energieprestatieniveau moeten worden
meegenomen.

8.9 Omgevingswet
De discussie wordt gevoerd over het voldoen aan het Bouwbesluit en dan met name aan de hoofdstukken 2 tot en met
6 (Bouwbesluit 2012). Het omgevingsrecht strekt zich echter
over een breder terrein uit. In de vorige paragraaf werd al
gesproken over de bestaande bouw, waarin ook het gebruik
kan worden betrokken (hoofdstuk 7 van Bouwbesluit 2012).
In de nabije toekomst krijgen we te maken met de Omgevingswet, waarin naast bouwen ook milieu een plaats krijgt.
Het Ministerie van I&M is trekker van deze ontwikkeling en
heeft een onderzoek laten uitvoeren door de Erasmus Universiteit naar de mogelijkheden van metatoezicht in relatie
tot private kwaliteitsborging.
Het uitgangspunt is feitelijk gelijk aan dat voor private kwaliteitsborging in het bouwtoezicht, maar de inzet is iets
anders. Hier wordt de verantwoordelijkheid directer bij de
bedrijven gelegd, die moeten aantonen dat ze de processen
onder controle hebben. Het bevoegd gezag houdt toezicht
op de kwaliteitsystemen van deze bedrijven. Desondanks
zijn er veel parallellen te trekken en is het van belang hiermee aansluiting te houden en afstemming te organiseren.

Proportionaliteit zit in de eerste plaats in de schaal van een project. In het rapport ‘De markt als toezichthouder’ van
de Stichting Bouwkwaliteit (juli 2012) wordt voorgesteld bouwprojecten op basis van het risicoprofiel in te delen in drie
risicocategorieën. De indeling is gebaseerd op de ‘consequence class’ van de Eurocodes.

9.1 Risicoprofiel

9.3 Keuze risicocategorie

De aanzet van de Stichting Bouwkwaliteit is vrijwel direct na
het verschijnen van het rapport breed aanvaard. Het is duidelijk dat proportionaliteit de kosten van toetsing en toezicht beheersbaar moet maken en houden. Het vraagt dat
van elk bouwplan een risicoprofiel wordt gemaakt.

De definitie van de grenzen van de risicocategorieën vraagt
dan wel de nodige aandacht. Elke grens tussen twee categorieën is arbitrair en er zal sprake blijven van grijze gebieden.
Of dat bezwaarlijk is hangt sterk af van de inrichting van het
stelsel. Het gevaar is ook dat de omschrijving van een risicoklasse direct wordt gekoppeld aan de aard van een bouwwerk. Dat doet geen recht aan de relatie die moet worden
gelegd met de omgeving. Ter illustratie een voetgangersbrug gelegen in een park over een watertje zal iedereen als
een laag risico klasseren. Als het gaat om een voetgangersbrug over een autosnelweg verandert dat beeld waarschijnlijk rigoureus.

Aan het risicoprofiel zijn twee zaken verbonden: het risico
dat een bouwwerk niet voldoet aan de voorschriften en de
consequenties daarvan aan de ene, en de veiligheid van de
omgeving aan de andere kant. Voor wat betreft dat laatste
zal het risicoprofiel van invloed zijn op de eisen die het bevoegd gezag stelt aan het bouwveiligheidsplan. De omgevingsveiligheid is immers een publieke verantwoordelijkheid.
De kans dat een gebouw niet zal voldoen aan de voorschriften en de gevolgen daarvan moet leiden tot de keuze
van een adequaat instrument. Het centrale idee is dat een
privaat instrument geschikt wordt verondersteld voor een
bepaalde risicocategorie.

Het overlaten van de keuze aan de toetser wordt (nog) niet
haalbaar geacht, terwijl de keuze door de gemeente als onwenselijk wordt beschouwd (zie elders in dit rapport). Een
(professionele) opdrachtgever zou op basis van een goed
programma van eisen en het bouwbesluit een goede afweging moeten kunnen maken. Het is denkbaar dat hiervoor
een (landelijke) keuzematrix wordt ontwikkeld die daarbij
behulpzaam kan zijn.

9.2 Risicoklassen
In het advies van de Stichting Bouwkwaliteit wordt voorgesteld de volgende drie risicoklassen te onderscheiden:
Laag risico:
kans op kleine of verwaarloosbare
maatschappelijke gevolgen indien niet aan
het Bouwbesluit wordt voldaan;
beperkte complexiteit;
Midden risico: kans op maatschappelijke gevolgen
wanneer niet aan het Bouwbesluit wordt
voldaan; complex bouwwerk;
Hoog risico: kans op aanzienlijke maatschappelijke
gevolgen wanneer niet aan het Bouwbesluit
wordt voldaan; hoge complexiteit.

Buiten de private kwaliteitsborging van (vergunningplichtige) bouwwerken
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10. Keuzevrijheid
In de brief van toenmalig minister Donner aan de Tweede Kamer (15 december 2011) en het informatieblad ‘Private
kwaliteitsborging in het bouwtoezicht’ (september 2012) dat het Ministerie van BZK heeft uitgegeven, wordt voor een
periode van drie jaar een duaal stelsel voorzien. Dat wil zeggen dat een vergunningaanvraag zowel via het private spoor
als het publieke spoor kan lopen. Daarna zal op basis van een evaluatie een besluit worden genomen over voortzetting
van het duale stelsel of een volledig privaat stelsel. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de (eventuele) keuzevrijheid.
Daarin wordt ook de keuzevrijheid ten aanzien van het in te zetten instrument besproken.

10.1 Duaal stelsel
VBWTN is er geen voorstander van dat de aanvrager zelf de
vrijheid heeft te kiezen voor privaat of publiek. Het einddoel
lijkt volledige privatisering en dat vraagt een cultuuromslag
van zowel de private als de publieke partijen. Een duaal stelsel zou die cultuuromslag kunnen belemmeren.
Een belangrijk argument daarbij is dat “zowel publieke als
private organisaties kwalitatief en kwantitatief moeten zijn
voorbereid op de keuze die aanvragers zullen maken. Die
consequentie leidt op zich reeds tot verspilling van de steeds
schaarser wordende kennis en kunde”, zoals de VBWTN vaststelt in het Visiedocument ‘Privaat wat moet, publiek wat
onvermijdelijk is’ (concept 12 maart 2013).
Een duaal stelsel zou ook kunnen worden ingericht zonder
keuzevrijheid voor de aanvrager. De rijksoverheid zou kunnen bepalen welke projecten privaat en welke publiek moeten worden getoetst.
Ten slotte wordt gewaarschuwd voor ‘Engelse’ toestanden.
Een vrij duaal stelsel werkt ongewenste concurrentie tussen
het private en het publieke spoor in de hand.

In de eerder aangehaalde Kamerbrief (15 december 2011) zijn drie basiseisen genoemd waaraan een privaat stelsel
moet voldoen: naast de zekerheid dat het eindresultaat voldoet aan de voorschriften zijn dat een heldere
verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de voorschriften en een duidelijke aansprakelijkheid in het geval dat
onverhoopt na de oplevering blijkt dat niet aan de voorschriften is voldaan. In dit hoofdstuk worden die
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid nader uitgediept.

keuze kan ook worden gedacht aan een geleidelijke verschuiving naar private instrumenten. Dat zou kunnen gebeuren op basis van de aard van het gebouw, bijvoorbeeld
eerst alleen woningen/woongebouwen. Het is ook denkbaar dat in te steken op basis van het type opdrachtgever.
Met grotere, professionele opdrachtgevers is het mogelijk
een goede discussie op te starten.

11.1 Aan de lat

Een en ander hangt sterk samen met de afweging van het
verdienmodel en het tijdspad. In de meeste gemeenten is
de legesverordening zo ingericht dat de grote projecten de
kleine projecten financieren. Wanneer de grote projecten
het eerste bij de gemeenten verdwijnen, ontstaat er mogelijk een tekort bij de gemeenten. Dit zou overigens aanvankelijk nog enigszins kunnen worden gedempt bij een legeskorting in plaats van een volledige afschaffing. Wanneer
juist met de private toetsing van de kleine projecten wordt
gestart speelt de angst van VNO-NCW en MKB Nederland
een rol dat die onbetaalbaar worden. In dat kader moet worden opgemerkt dat het risico ook bestaat als juist de kleine
projecten bij de gemeente blijven. Een gemeente heeft in
dat kader becijferd dat de werkelijke kosten van de behandeling van een aanvraag voor een dakkapel in dezelfde orde
van grootte liggen als de bouwkosten van een kleine dakkapel15.

In het nieuwe stelsel moet er iemand aan de lat staan voor
het eindresultaat. Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) heeft
ideeën ontwikkeld hoe daaraan invulling zou kunnen worden gegeven. Daarbij wordt onder andere gedacht aan
aanpassing van de Uniforme Administratieve Voorwaarden
(UAV) en/of het Burgerlijk Wetboek op het onderdeel ‘verborgen gebreken’. Het nadeel van de eerste is dat die vrijwel
niet van toepassing wordt verklaard op werken met particuliere opdrachtgevers. Als een bezwaar tegen aanpassing
van het Burgerlijk Wetboek is dat wetswijzigingen omslachtig zijn en lang duren.

10.2 Overgangsfase

Binnen deze randvoorwaarden is het voor het winnen van
vertrouwen van belang snel te beginnen. Het risicoprofiel
zou ook als uitgangspunt kunnen worden gekozen. Dan
moet er wel een heldere afweging kunnen worden gemaakt
op basis van de te ontwikkelen matrix. Er moet tevens voor
worden gewaakt dat vanwege het risicoprofiel partijen worden uitgesloten.

Logisch redenerend zouden verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het ontwerp inclusief het
voldoen aan de voorschriften bij de
ontwerper moeten worden gelegd.
Voor het uitvoeren van hetgeen is
overeengekomen zou de bouwer
verantwoordelijk en aansprakelijk
moeten zijn. In het huidige systeem
wordt feitelijk de aansprakelijkheid van ontwerper en bouwer beperkt. Aansluiting van de bouwpraktijk op het consumentenrecht zou die aansprakelijkheid helder maken.

De overgang van het huidige, volledig publieke stelsel naar
een volledig privaat stelsel zal zorgvuldig moeten worden
ingericht om het voldoende beheersbaar te houden en om
maatschappelijk vertrouwen te ontwikkelen. Als alternatief
voor een duaal stelsel met over de volle breedte een vrije

In de overgangsfase moeten ook pilots worden uitgevoerd
voor de kleine projecten om te bekijken of gekwalificeerde
ontwerpers en/of bouwers hierin een rol kunnen spelen.
Daarbij zou persoonscertificatie als instrument kunnen worden ingezet.

Een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan
hierbij uitkomst bieden, maar wat als deze partij failliet is of
als de aansprakelijkheid door algemene voorwaarden, zoals
de De Nieuwe Regeling (DNR) van NLingenieurs en BNA,
wordt beperkt? Dat pleit voor een opdrachtgevers- of pro-

Welke vorm ook zal worden gekozen, er zal een overgangsstelsel nodig zijn om de privatisering soepel in te kunnen
voeren. De mogelijkheden hoe het overgangssysteem het
beste kan worden ingericht, dienen verder te worden onderzocht.

15

11. Borging van
verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid

De Vereniging Eigen Huis laat jaarlijks de legeskosten van alle gemeenten onderzoeken en pleit voor transparante kostentoerekening.
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jectverzekering naast de aansprakelijkheidsverzekeringen,
die ten minste de restschade dekt.
De dekking zou in relatie moeten staan tot het risico, waarbij
ook de gevolgschade16 voor de opdrachtgever bij het niet
voldoen aan het Bouwbesluit een rol zou moeten spelen.

11.2 Diffuse verantwoordelijkheid
In Nederland is in de huidige situatie niet helder geregeld
wie aansprakelijk is voor afwijkingen van het Bouwbesluit.
De verantwoordelijkheid is dat overigens wel. Het bevoegd
gezag verleent nu de vergunning als uit de toetsing blijkt
dat de aanvrager ‘aannemelijk’ heeft gemaakt dat het bouwen van het bouwwerk voldoet. Het blijft dus volstrekt de
verantwoordelijkheid van de aanvrager/vergunninghouder
om dit ook waar te maken. Wanneer het gebouw eenmaal
is opgeleverd is het bestaande bouw geworden en zijn eigenaar en gebruiker verantwoordelijk. Voor de gemiddelde
burger is dit een merkwaardige positie. In beide situaties
lijken immers de ontwerper en de bouwer de dans te ontspringen.
Bij grote groepen van de bevolking, waaronder soms ook
nog professionals zoals opdrachtgevers, ontwerpers en
bouwers, heerst de gedachte dat de gemeente verantwoordelijk is. De gemeente kijkt immers naar de plannen en
geeft een vergunning af. De gemeente zal het plan dus wel
goedgekeurd hebben. Die veronderstelde zekerheid kan de
gemeente echter niet bieden. De gemeente geeft een vergunning af als aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan

Bijvoorbeeld hogere energiekosten bij onvoldoende energieprestatie

Zie Dossier Bouwleges op www.eigenhuis.nl.
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voldoet. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aanvrager/vergunninghouder om dit waar te maken.
Soms wordt dat misverstand door ontwerpers en bouwers
misbruikt in hun communicatie met de klant. Het lijkt prettig
zich te kunnen verschuilen achter de gemeente als iets niet
mag of juist moet.

11.3 Verzekerde garantie
Uiteindelijk is het streven van het ministerie erop gericht
de positie van de consument te verbeteren. De Tweede Kamer heeft dat vertaald naar een verzekerde garantie. In een
gezamenlijke motie17 van Paulus Jansen en Albert de Vries
wordt de minister gevraagd “private toetsing aan het Bouwbesluit pas mogelijk te maken op het moment dat ook de
verplichte verzekerde rechtsbescherming van opdrachtgevers, gebruikers en derden afdoende is geregeld”.
Crisislab pleit in het rapport ‘Risicoaansprakelijkheid als vervanger van overheidstoezicht in de bouw?’ (21 juni 2012),
dat op verzoek van het ministerie is opgesteld, voor een
verplichte verzekering volgens het Franse model. Over die
conclusie zijn de meningen sterk verdeeld. De rol van de verzekeraars zoals in het Franse model kan leiden tot zwaardere
eisen en een belemmering van innovatie.
In Nederland bestaan al verschillende vormen van vrijwillige
verzekerde garantie. Veel verzekeraars bieden een VGV aan.
ProRail als belangrijke opdrachtgever voor met name infrastructurele werken maakt veelvuldig gebruik van deze verzekering. Die verzekering is gekoppeld aan de inzet van een
TIS en concentreert zich voornamelijk op de constructieve
onderdelen van een bouwwerk, maar er zijn binnen Europa
ook verzekeringproducten beschikbaar die een bredere
dekking bieden.
Nieuwbouw koopwoningen in Nederland zijn voor circa 90
procent voorzien van een woninggarantie op basis van het
Keurmerk Garantiewoning, voorheen bekend als GIW-garantie. SWK en Woningborg bieden die verzekering tegen insolvabiliteit van de bouwer en een kwaliteitsgarantie aan via
hun deelnemers. De deelnemers aan SWK en Woningborg
zijn verplicht de woningen met deze garantie aan te bieden.
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vereist bovendien via
de voorwaarden het keurmerk Garantiewoning.

17
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Ten slotte is er de bouwgarantie van de stichting BouwGarant, die via de deelnemers een verzekerde garantie voor
nieuwbouwwoningen en verbouwingen aanbiedt. De deelnemers van BouwGarant zijn weliswaar verplicht de verzekering aan te bieden, maar de opdrachtgever heeft zelf de
keuze om er wel of geen gebruik van te maken.
In de praktijk wordt, met uitzondering van de woninggarantie, lang niet altijd gebruik gemaakt van het aangeboden
verzekeringsproduct. Daaruit zou de conclusie kunnen worden getrokken dat de opdrachtgevers, zowel consumenten
als professionals, niet in alle gevallen bereid zijn te betalen
voor een verzekering.

11.4 Risicomijdend gedrag
Het afdekken van risico’s door middel van een verzekering
kan leiden tot risicomijdend gedrag, hetgeen innovaties
zal belemmeren. Toepassing van innovatieve producten en
bouwtechnieken zijn belangrijk voor de ontwikkeling van
de bouw, maar brengen een zeker risico met zich mee. Als
dit wordt ‘afgestraft’ met hogere verzekeringspremies, zal
de toepassing van innovaties en de bereidheid van producenten, ontwerpers en bouwers om er in te investeren afnemen. Een (te) grote betrokkenheid van en het stellen van
zwaardere eisen in het nieuwe stelsel door verzekeringsmaatschappijen (zoals bijvoorbeeld in Frankrijk gebeurt),
moet worden voorkomen. Dat is een taak voor de overheid
in samenspraak met de toezichtorganisatie.

Aanbestedingspraktijk
Het traditioneel aanbesteden op laagste prijs heeft perverse
prikkels en wordt door het Actieteam gezien als een belangrijke
belemmering voor het kunnen nemen van verantwoordelijkheid door de ontwerpende en uitvoerende partijen. Het leidt ertoe dat slechts datgene wordt geleverd wat in een bestek of een
overeengekomen werkomschrijving is voorgeschreven. Voor
fouten in de werkomschrijving is de opdrachtgever verantwoordelijk en betaalt hij de rekening. Hij is immers in de regel
degene die de ontwerper contracteert.
De opdrachtgever zal die aansprakelijkheid doorleggen bij de
ontwerper, die op zijn beurt nauwelijks in staat is die risicoaansprakelijkheid te verzekeren. Bovendien is er vaak sprake van
beperkte opdrachten, waar ook een beperkte aansprakelijkheid bij hoort.
Uitgangspunt zou kunnen zijn dat degene die in een bepaalde
fase de meeste invloed heeft op het resultaat verantwoordelijk
is. Dat kan per fase verschillend zijn. Het pleit voor langdurige
relaties en geïntegreerde contractvormen. Behalve eventueel in
de (private) rol van opdrachtgever heeft de overheid hier echter
geen taak in.

11.5 Verklaring bij vergunningvrij
bouwen
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid kunnen via een
verzekering worden geregeld in de private instrumenten,
zoals bijvoorbeeld de VGV bij een TIS, maar dat biedt geen
zekerheid voor de vergunningvrije werken. Hierbij gaat het
vaak om kleine verbouwingen of uitbreidingen, maar ook
om het herstellen of vervangen van een onderdeel van het
bouwwerk of de daarin opgenomen installaties. Ook in die
gevallen is bescherming van de (particuliere) opdrachtgever
wenselijk. Er wordt gedacht aan een door de uitvoerende
partij bij oplevering af te geven verklaring, dat de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de toepasselijke (bouw)
regelgeving.

Nummer 32757-50 d.d. 19 december 2012
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12. Toezichtorganisatie
Het ministerie voorziet een stelsel, waarin verschillende private instrumenten worden toegelaten. Gecertificeerde bouwplantoetsing in combinatie met toezicht (BRL 5019/5006) en TIS worden in dat licht gezien als instrumenten. Voor het
toelaten van instrumenten is een organisatie nodig, die de toelating reguleert en toezicht houdt op eenmaal toegelaten
instrumenten. Het Ministerie van BZK heeft Brink Groep de opdracht verstrekt de uitgangspunten voor een dergelijke
toezichtorganisatie te schetsen. Dat gebeurt op basis van interviews met betrokkenen en deskundigen. Bij het schrijven
van dit rapport waren de resultaten van het onderzoek van de Brink Groep nog in detail niet bekend. In dit hoofdstuk
geeft het Actieteam zijn visie op de toezichtorganisatie.

12.1 Taken
Het opzetten van een nieuwe organisatie met bijbehorende
bezetting zal tijd en geld kosten en de vraag is of dat haalbaar is. Daarom wordt er de voorkeur aan gegeven zoveel
mogelijk aan te sluiten bij hetgeen er al is. Zo is er het stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen op basis van een
tripartite overeenkomst. Dat stelsel zou als uitgangspunt
kunnen worden genomen. Dat veronderstelt echter dat een
instrument moet worden geënt op certificering, hetgeen te
veel beperkingen oplegt aan andere mogelijke private instrumenten, zoals brancheregelingen, brancheregisters en
dergelijke. Bovendien heeft een formeel certificeringstraject
het nadeel dat het lang kan duren, terwijl er een grote behoefte is aan een korte ‘time-to-market’.
De rol van een toezichtorganisatie zou kunnen worden vergeleken met de OPTA; een onafhankelijke en overkoepelende organisatie die als kernactiviteit heeft de kwaliteitsborging te controleren en in geval van misstanden zelfstandig
onderzoek te doen. Dat zou volledig privaat kunnen, maar
een combinatie van privaat en publiek zoals bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer zou ook een optie kunnen zijn.
Een nadeel van een ‘OPTA voor de bouw’ is dat het een geheel nieuwe organisatie is.
Een cruciale vraag is in hoeverre je de verantwoordelijkheid
voor het functioneren van het private stelsel ook aan private
partijen kunt overlaten. Bij certificering is dat al het geval en
het past in het streven van het ministerie om minder overheidstoezicht te houden. Eerder is overigens al nadrukkelijk
gesteld dat certificering niet noodzakelijkerwijs de enige
mogelijkheid is.

de toezichthouder toezien op het presteren van de technische controlebureaus, die door de betreffende toezichthouder zijn geaccepteerd.
Als de toezichthouder naar het oordeel van de toezichtorganisatie voldoende waarborgen biedt, moet een instrument
worden toegelaten. De toezichtorganisatie grijpt pas in als
er iets mis gaat of dreigt te gaan.
In de volgende afbeelding is dit getrapte toezicht duidelijk
weergegeven.

Toezichtstructuur
Toezichtorganisatie

Toezichthouders

Technische controlebureaus

TCB A1
Toezichthouder A
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In de meeste gevallen zal er een toezichthouder zijn, die een
privaat instrument beheert, maar de mogelijkheid dat er
een technisch controlebureau een eigen methodiek ontwikkelt en die voorlegt aan de toezichtorganisatie zou moeten
worden opengehouden.
De focus van een toezichtorganisatie moet liggen op:
n Het toelaten van instrumenten
n Het volgen van toegelaten instrumenten
n Het ingrijpen bij misstanden
n Het rapporteren
n Het verbeteren op basis van ervaringen (‘lessons
learned’)
n Het geven van voorlichting
Het laatste punt is toegevoegd vanwege de aandacht die in
de interviews in het kader van het onderzoek van de Brink
Groep wordt besteed aan voorlichting en implementatie.
Het geven van voorlichting over het private stelsel zou ook
een taak van de toezichtorganisatie moeten zijn.

TCB A2
Instrument A

TCB A3

TCB B1
Toezichthouder B

In de pilotfase kan het wenselijk zijn dat de toezichtorganisatie in het kader van de evaluatie ‘reality-checks’ laat uitvoeren op de private instrumenten. De verantwoordelijkheid
voor het functioneren van de private instrumenten blijft
echter wel bij de toezichthouders.

TCB B2

Toezichtorganisatie
Instrument A

TCB B3

12.2 Dossiervorming- en beheer

TCB B4

TCB X1
Toezichthouder X

TCB X2

Degene die een privaat instrument introduceert is als toezichthouder zelf verantwoordelijk voor het functioneren van
het instrument en moet daar ‘checks and balances’ voor inbouwen, die dat functioneren waarborgen. Daarnaast moet

Uitgangspunt is dat er brede variatie aan private instrumenten zal ontstaan. De toezichtorganisatie zal dus niet rechtstreeks toezicht houden op de technische controlebureaus.
In de pilotfase is het in het kader van de evaluatie van de
het stelsel en het functioneren van de private instrumenten
denkbaar dat de toezichtorganisatie ‘reality checks’ uitvoert,
maar het is niet de bedoeling dit structureel te voorzien.

Instrument A

TCB X3

TCB X4

Er blijft behoefte aan dossiervorming op een toegankelijke
plaats. Op dit moment beschikken de gemeenten over archieven met bouwplannen, die bijvoorbeeld worden gebruikt bij verbouwingen. Dit betreft uitsluitend bouwplannen. Er is niet of nauwelijks een verplichting om de dossiers
aan te passen op basis van de gerealiseerde bouwwerken.
Met het opleverdossier dat wordt voorzien ontstaat die verplichting wel. Het dossier is gebouwgebonden en omvat

‘as built’ tekeningen. Daarmee wordt een belangrijke kwaliteitsverbetering gerealiseerd.
Het verdient aanbeveling te onderzoeken in hoeverre het
haalbaar is om een digitaal systeem te bouwen, waarin de
gebouwinformatie digitaal wordt opgeslagen. Dit is vooral
een kwestie van beheer en financiering. Gegevens zijn op
adres herleidbaar en kunnen dus privacygevoelig zijn. Er
kunnen ook andere redenen zijn waarom gegevens vertrouwelijk moeten blijven en niet kunnen worden opgenomen.
Aan de andere kant is juist de toegankelijkheid mede in het
kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) een belangrijk punt.
Er kan aansluiting worden gezocht bij bestaande systemen,
zoals het woningdossier van Meer Met Minder of het registratiesysteem van de energielabels. In elk geval dient nader
te worden onderzocht hoe dit kan worden vormgegeven,
tegen welke kosten en welke organisatie het beheer krijgt
van de database.

12.3 Bouwbrief
De Tweede Kamer staat in beginsel achter privatisering van
het bouwtoezicht maar heeft er wel op aangedrongen uiterst zorgvuldig te werk te gaan. Vertrouwen in de private
partijen is nodig om voldoende draagvlak te verwerven en
te behouden. Daarin past een maximale transparantie. Het
werk van de toezichtorganisatie speelt daarin een belangrijke rol.
Voorgesteld wordt dat de toezichtorganisatie aan de hand
van de door het ministerie te stellen doelen periodiek rapporteert aan de minister. In de bouwbrief legt de toezichtorganisatie verantwoording af over het functioneren van het
stelsel.

12.4 Inrichting toezichtorganisatie
In de probleemstelling is al aangegeven dat er de voorkeur
aan wordt gegeven om zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren en organisaties. Er is eerder ook al voor
gepleit om de private kwaliteitsborging onder te brengen
bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK), die als organisatie daarop zou moeten worden aangepast. Dat ligt voor de hand, al
was het alleen al vanwege de naam, omdat daar ook andere
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taken zijn ondergebracht die verband houden met private
kwaliteitsborging.
Het beheer van de milieudatabase en de uitvoering van
de tripartite overeenkomst, waarin de rol van erkende
kwaliteitsverklaringen is geregeld, liggen al bij SBK. In dat
opzicht zou het toezicht op de private kwaliteitsborging
daaraan kunnen worden toegevoegd. De aanbeveling om
gelijkwaardigheid landelijk bindend te regelen en daartoe
de commissie Koudijs een uitgebreidere taak te geven past
daar overigens ook goed bij.
Ten slotte zou het beheer van een centrale database van
gebouwdossiers bij deze organisatie kunnen worden ondergebracht. Door taken op deze wijze te bundelen kan een
compacte en efficiënte organisatie worden ingericht.
In het volgende schema is dat uitgewerkt. Er worden vier
taakvelden onderscheiden:
n Erkende Kwaliteitsverklaringen (EKV)
n Milieudatabase
n Private Kwaliteitsborging
n Gelijkwaardigheid

Elk van de taakvelden wordt aangestuurd door een deskundige Kamer, die wordt ondersteund door het bureau. Het
bureau levert secretariaatstaken en verzorgt gemeenschappelijke taken zoals (financiële) administratie en communicatie. Daarnaast zou het bureau het beheer van de database
van gebouwdossiers kunnen verzorgen.
Elk van de Kamers heeft een beperkte taak:
Kamer EKV
Beoordeelt BRL’en op de juiste aansluiting bij de regelgeving
(Bouwbesluit en Besluit Bodemkwaliteit)
Kamer Private Kwaliteitsborging
Toetst en houdt toezicht op private instrumenten en houdt
zich bezig met het beslechten van geschillen ten aanzien
van de risicoklasse

Het bureau rapporteert periodiek aan het bestuur van de
toezichtorganisatie, dat op zijn beurt verslag uitbrengt aan
de minister in de vorm van de eerder beschreven bouwbrief.
Daarnaast ondersteunt het bureau een College van Beroep,
dat rapporteert aan het bestuur.

Kamer Gelijkwaardigheid
Beoordeelt aanvragen voor gelijkwaardigheid

12.5 Eén geïntegreerd instrument

Kamer Milieudatabase
Beheert de milieudatabase

Ministerie BZK

Toetsing
BRL’en
(BB, BSB)

Toezichtorganisatie
27-5-2013

College van Beroep

Bouwbrief
Bestuur Autoriteit
Bouwkwaliteit

Internationale
activiteiten
Kamer
EKV

Milieuberekening
gebouwen

Kamer
Milieudatabase

Databeheer
Bureau
Bouwkwaliteit

Geschillen

Toetsen
Private
instrumenten
Toezicht
Private
instrumenten

Toezicht door o.a.
Brancheorganisaties
VBWTN
Brandweer NL

Kamer
Private
Kwaliteitsborgingg

Externe
communicatie

Register
Private
instrumenten

Beoordelen
gelijkwaardigheid

Kamer
Gelijkwaardigheid

Dossierbeheer

Publicatie
Gelijkwaardigheid

administratie

Secretariaat
Kamers en
Commissies

Er wordt van uitgegaan dat er ook daadwerkelijk verschillende private instrumenten zullen ontstaan. Op dit moment is
een beperkt aantal instrumenten beschikbaar, die in meer of
mindere mate voldoen aan de basiseisen. Die instrumenten
lijken elkaar niet uit te sluiten, maar eerder complementair
aan elkaar te zijn en er lijken op dit moment (nog) geen initiatieven om nieuwe instrumenten te ontwikkelen.
Op aangeven van de voorzitters van de College van Deskundigen voor bouwplantoetsing en bouwtoezicht en voor
TIS is een beweging op gang gekomen die een aansluiting
van beide instrumenten op elkaar mogelijk kan maken. Het
is niet ondenkbaar en wellicht zelfs wenselijk dat er uiteindelijk één geïntegreerd instrument ontstaat. Als die lijn
doorzet en er één geïntegreerd instrument, dat ook proportioneel inzetbaar is, dan zou een nieuwe entiteit met een
nieuw College van Deskundigen als toezichtorganisatie van
dit nieuwe stelsel kunnen functioneren. De nieuwe entiteit
zou privaat-publiek kunnen worden samengesteld en zou
rechtstreeks aan de minister kunnen rapporteren.

12.6 Financiering
Ondersteuning

Taakomschrijving

De VBWTN gaat er in het visiedocument vanuit dat, zeker in
het geval dat wordt gekozen voor een duaal stelsel met een

vrije keuze voor de aanvrager, het stelsel duurder zal worden
dan het huidige. Er zal bovendien op kortere termijn moeten
worden geïnvesteerd, onder andere in de ontwikkeling van
een toezichtorganisatie.
Ook in een duaal stelsel zal een deel van het werk bij de gemeenten verdwijnen. Dit betekent dat er minder leges zullen kunnen worden geheven. Die legeskorting zou kunnen
worden ingezet ter dekking van de kosten, maar de vraag
of dat voldoende zal zijn blijft nog onbeantwoord. De verwachting is dat er uiteindelijk gefaseerd een einde zal komen aan het legesheffing.
Het huidige legesstelsel kent een afdracht gebaseerd op
de hoogte van de bouwsom. Het algemeen beeld is dat
het geen recht doet aan de inspanning, die daarbij hoort.
Wanneer in een duaal stelsel de private organisatie de werkzaamheden uitvoert op basis van tijdbesteding en de gemeente op basis van de bouwsom, dan is het duale stelsel
niet houdbaar. Er zal onderscheid moeten worden gemaakt
tussen algemene kosten en projectgebonden kosten. Voorgesteld wordt te kijken naar contributiestructuren van brancheorganisaties als model.
Vanzelfsprekend zal de toezichtorganisatie gefinancierd
moeten worden. De wijze van financiering alsmede daarmee samenhangende verdienmodellen zullen nader moeten worden uitgewerkt. Van belang daarbij is te onderkennen dat de verdeling tussen het gedeelte dat publiek en
dat privaat gefinancierd wordt heel anders wordt. Enerzijds:
doordat bevoegd gezag voor de aanvragen minder werk
hoeft te verrichten, zullen de kosten voor bevoegd gezag
teruglopen en zal een gedeelte van de leges verdwijnen.
Anderzijds: de kosten voor het toezicht nemen voor de private partijen toe. Op welke wijze de verdeling van de kosten
(publiek/privaat) ingericht zal worden zal door de kwartiermakers worden nader uitgewerkt en worden besproken met
de overheid.

12.7 Brink Groep
De voorlopige conclusies in het onderzoek van de Brink
Groep naar de contouren van een toezichtorganisatie blijken in hoge mate overeen te komen met de bevindingen
van het Actieteam.
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De Kamers kunnen commissies voor deeltaken benoemen.
Het ligt in de rede dat de Kamer Private Kwaliteitsborging
commissies instelt voor de technisch inhoud en voor het
toezicht op de private instrumenten. In die commissies zullen zowel private (zoals brancheorganisaties) als publieke
partijen (zoals VBWTN, brandweer) zitting kunnen hebben.
De inbreng van publieke organisaties wordt vooral wenselijk
geacht uit oogpunt van deskundigheid en ervaring. Uit dat
oogpunt is oog een toezichtcollege voorzien voor de Kamer
Private Kwaliteitsborging en eventueel ook voor de andere
Kamers.

sche
Organisatorische
eenheid
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13. Draagvlak

14. Routekaart
De opdracht van de Actieagenda Bouw aan het Actieteam ‘Routekaart naar private kwaliteitsborging’ is het ontwikkelen
van een stappenplan dat leidt naar de invoering van private kwaliteitsborging in het bouwtoezicht18. Een routekaart
suggereert een navigatiesysteem van A naar B. Gaandeweg kun je uit de discussies afleiden dat het besef is gegroeid dat
niet alleen in het platte vlak moet worden gedacht, maar dat een stelselherziening ook ‘next level’ is. De stappen moeten
niet alleen gezien worden als stappen voorwaarts, maar ook als stappen omhoog, net als stappen op een trap.
Het Actieteam heeft de volgende acties in de weg omhoog gedefinieerd. In het aan het einde van dit hoofdstuk
weergegeven schema zijn de belangrijkste stappen in de tijd aangegeven. De rode kaders geven private initiatieven
weer, terwijl de gele acties voor de rijksoverheid zijn.

Het ontwikkelen van draagvlak voor het invoeren van een nieuw stelsel is van groot belang. Er moet vertrouwen
worden ontwikkeld dat het nieuwe stelsel het voldoen aan voorschriften borgt en de bouwkwaliteit ten goede komt.
De gebruiker van het systeem, i.c. de opdrachtgever, de burger, de initiatiefnemer, de aanvrager, moet ervan worden
overtuigd dat zijn belang goed wordt gediend.

13.1 Transparantie

13.2 Voorlichting

Een nieuw stelsel zal zich in de praktijk moeten bewijzen.
Daarbij speelt volledige openheid en het openstaan voor
kritiek en suggesties voor verbeteringen een essentiële
rol. Het stelsel is nooit perfect en het is nooit af. Het stelsel
zal als een kwaliteitssysteem voortdurend moeten worden
verbeterd en aangepast aan de veranderende omgeving.

Het geven van voorlichting wordt als een belangrijke taak
gezien die bij de toezichtorganisatie past. Er dient een
communicatieplan te worden ontwikkeld dat aandacht
geeft aan alle direct of indirect betrokkenen. Dat laatste
houdt in dat ook publieksvoorlichting in het communicatieplan moet worden voorzien. De timing daarvan is ook
van belang. Draagvlak voor een nieuw stelsel wordt terecht
als een serieus thema gezien. Draagvlak is er echter niet
plotseling, daar moet zorgvuldig aan worden gebouwd. De
communicatie zou dan ook al in een vroeg stadium moeten
worden opgezet. De verschillende stappen in het proces
naar privatisering van het bouwtoezicht moeten worden
uitgelegd.

Lange, bureaucratische en ingewikkelde procedures en contracten dragen daar in elk geval niet aan bij; het kwetsbaar
opstellen en gevoeligheden bespreekbaar houden wel. In
dat licht past het om de gebruikers van het stelsel te betrekken. De gebruiker die het beeld heeft dat de overheid nu alle
verantwoordelijkheid draagt en dat verwacht, moet worden
overtuigd. Organisaties als Aedes en de Woonbond, maar
ook VBWTN, Brandweer Nederland en brancheorganisaties
zijn partijen die vanwege hun specifieke deskundigheid en
ervaring nadrukkelijk bij dit proces betrokken moeten blijven of worden.

Aanstellen kwartiermakers
Voor de voorbereiding van de privatisering van het bouwtoezicht worden kwartiermakers aangesteld. Dit team begeleidt de invulling van de noodzakelijke stappen aan de
private kant en houdt nauw contact met de beleidsvoorbereiding bij het Ministerie van BZK.
Opstellen communicatieplan en start voorlichting
Er dient een communicatieplan te worden opgesteld, zodat
zo snel mogelijk kan worden gestart met de voorlichting aan
alle betrokken partijen.
Uitwerken en formaliseren criteria private instrumenten
De eerste taak van de kwartiermakers is het uitwerken van
de criteria die aan private instrumenten zullen worden gesteld. De basis daarvoor is gelegd in het rapport ‘De markt
als toezichthouder’ van de Stichting Bouwkwaliteit. Op basis
van de (voorlopige) criteria kunnen private instrumenten
zich aanmelden, worden getoetst en toegelaten tot de pilotfase.
Uitwerken taakomschrijving toezichtorganisatie
De taken van de toezichtorganisatie zullen worden omschreven en uitgewerkt in een businessplan. Bij de uitwerking zullen de aanbevelingen van de Brink Groep worden
meegenomen.
Voorbereiding gefaseerde invoering private
instrumenten
Er moet niet worden gewacht met het invoeren van private instrumenten tot 2015. Dan gaat kostbare tijd verloren.
Onder het motto ‘the proof of the pudding is in the eating’
wordt voorgesteld gefaseerd vanaf 1 januari 2014 private instrumenten toe te laten.

18

Daarbij wordt geadviseerd gebruik te maken van bestaande
private instrumenten, die hun kwaliteit al hebben bewezen
voor specifieke bouwprojecten. Vanaf 1 januari 2014 zouden
dat de volgende bouwplannen kunnen zijn:
n Woningen met keurmerk Garantiewoning
n Woongebouwen, eventueel met commerciële plint
n Infrastructurele werken met VGV
Daarbij geldt in alle gevallen dat de private instrumenten
moeten voldoen aan de eerder beschreven criteria. Voor vrijwel alle private instrumenten geldt, dat die voor die tijd nog
in meer of mindere mate zullen moeten worden aangepast.
Het is aan de toezichthouders van de private instrumenten
dat te organiseren.
Tijdelijke maatregelen
Het is van belang dat op landelijk niveau afspraken worden
gemaakt over de legeskorting die bij toepassing van private
instrumenten in de aanloopfase moet worden gegeven. Als
dat niet gebeurt is het niet aannemelijk dat veel aanvragers
de private route zullen kiezen.
Nader onderzoek effecten duaal stelsel
Er zijn bezwaren tegen een volledig duaal stelsel, zoals het
ministerie heeft aangekondigd. Die bezwaren rechtvaardigen een nader onderzoek naar de effecten van een duaal
stelsel. Dat onderzoek dient aanbevelingen op te leveren
voor de verdere invoering van de privatisering vanaf 2015.
In de uiteindelijke invulling dienen de resultaten van de pilotfase (2014) te worden meegewogen.
Onderzoek kleine plannen
Er dient te worden onderzocht op welke wijze effectief, maar
efficiënt met kleine bouwplannen kan worden omgegaan. Er
zijn allerlei suggesties, zoals uitbreiding van vergunningvrij
bouwen, eigen verklaringen van ontwerpers en bouwers,
die moeten worden uitgewerkt tot concrete aanbevelingen.
Hierin dient de mogelijkheid van persoonscertificatie te
worden betrokken.

In het rapport van het Bouwteam is aan de titel van de routekaart ook bouwregelgeving toegevoegd.
In de discussies van het Actieteam is dat onderwerp echter niet aan de orde geweest.
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Bijlagen
Gelijkwaardigheid regelen
De werkzaamheden van de commissie Koudijs dienen te
worden uitgebreid naar de volledige breedte van het Bouwbesluit. Gelijkwaardigheid dient op landelijk niveau bindend
te worden geregeld en toegankelijk gemaakt. Dat geldt gedurende de transitiefase zowel voor de technische controlebureaus als voor het bevoegde gezag. Er wordt voor gepleit
deze commissie onder te brengen bij de toezichtorganisatie.
Aanpassing wettelijk kader (Woningwet)
De nodige aanpassingen van het wettelijk kader voor privatisering van het bouwtoezicht moet verder worden voorbereid en ingevoerd.
Uitwerken vorm en inhoud vooroverleg
In de pilotfase (2014) zal vooroverleg worden ingevoerd. Uit
de evaluatie van die ervaringen zal nader vorm en inhoud
moeten worden gegeven aan het in te voeren verplichte
vooroverleg.

Onderzoek dossiervorming en -beheer
Er dient een onderzoek uitgevoerd te worden naar de haalbaarheid van een centrale digitale database van gebouwdossiers. In het onderzoek zou moeten worden bekeken of
het systeem ook dynamisch in te richten is. Daarmee wordt
beoogd dat ook de status van een plan kan worden bekeken
(aangevraagd, akkoord start bouw, opgeleverd en akkoord
voor ingebruikname, e.d.). De privacyvragen rondom een
dergelijke database vragen speciale aandacht.
Uitwerken verzekerde garanties
In samenwerking met het verbond van verzekeraars moet
worden onderzocht op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de wensen vanuit de Tweede Kamer ten aanzien
van bescherming van de opdrachtgever door middel van
bestaande en/of nieuwe verzekeringsproducten en welke
mate van zekerheid die bieden voor de verschillende doelgroepen.

Uitwerken bepaling risicoprofiel
Om discussies over de bepaling van het risicoprofiel van een
bouwproject te beperken dient een geobjectiveerde bepalingsmethode te worden ontwikkeld. De denkrichting is een
stroomschema waarin door beantwoording van een aantal
vragen de risicoklasse wordt bepaald.

38

39

Routekaart
naar private
kwaliteitsborging

Bijlage 1. Proces bouwtoezicht
Bevoegd
gezag

5.

Proces Bouwtoezicht
13-5-2013
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Opmerking: naast deze verplichte overleggen voert de
aanvrager de gebruikelijke overleggen met nutsbedrijven e.d. Deze overleggen spelen zich volledig in het
private domein af zoals dat nu ook het geval is.
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7.

Toelichting proces bouwtoezicht
Het schema van het proces bouwtoezicht betreft een vergunningplichtig bouwplan. Indien het bouwplan niet vergunningplichtig is hoeft de opdrachtgever geen technisch
controlebureau in te schakelen. Het voldoen aan het Bouwbesluit en de ruimtelijke aspecten blijft een vereiste en is de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of de eigenaar
van het bouwwerk. Onderstaande toelichting op het proces
bouwtoezicht verwijst naar de nummering in het schema.
1.

2.
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Gebruik/beheer

Handhaving door
Bevoegd gezag

De aanvrager dient een aanvraag in voor een ruimtelijke vergunning op basis van zijn bouwplan. Indien
van toepassing dient de aanvrager tevens een aanvraag voor een welstandsbeoordeling in. Stukken
moeten worden ingediend overeenkomstig de Mor
(Ministeriele Regeling Omgevingsrecht).
De aanvrager geeft bij de aanvraag aan het bevoegd
gezag aan welk technisch controlebureau hij of zij
voornemens is in te schakelen en met welk instrument. Het technisch controlebureau kan de aanvrager
adviseren over de risicoklasse waarbinnen het bouwplan naar zijn oordeel valt en of het instrument toepasbaar is.

Opmerking: de procedurele aanmelding van het plan
(feitelijk: het vragen van toestemming voor de toe te passen risicoklasse en bijbehorend erkend systeem) kan op
elk moment plaatsvinden, los van de RO-procedure.
3.

Het bevoegd gezag beoordeelt de aanvraag die is binnengekomen via www.omgevingsloket.nl op basis
van het bestemmingsplan en eventuele overige ruimtelijke aspecten (inclusief milieuaspecten) en neemt
een beslissing over het al dan niet verlenen van een
vergunning. Communicatie met de burger (onder
andere publicatie in plaatselijke courant) vindt plaats
overeenkomst de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht).

4.

Het bevoegd gezag beoordeelt het in te zetten instrument in relatie tot het risicoprofiel van het bouwplan
en of het instrument en de private partij toegelaten
zijn. In een verplicht overlegmoment tussen aanvrager en bevoegd gezag wordt de keuze van de aanvrager besproken. In dit overleg komen tevens zaken als
omgevingsveiligheid en specifieke lokale aspecten
(zoals geluid) aan de orde. In dit overleg kan het technisch controlebureau al worden betrokken. Geschillen
over de risicoklasse kunnen worden voorgelegd aan
de toezichtorganisatie.

opleverdossier samen bestaande uit ‘as-built’-tekeningen en actuele berekeningen (revisies) en legt dat aan
het technisch controlebureau ter beoordeling voor.
Het technisch controlebureau controleert de documenten en waarmerkt ze voor akkoord. Het eindverslag en het goedgekeurde dossier worden verstrekt
aan het bevoegd gezag. Bij sloop, renovatie of transformatie kan worden teruggevallen op het dossier. In
geval van renovatie en transformatie wordt het hele
schema opnieuw doorlopen en wordt het aangepaste
dossier opnieuw gedeponeerd.

De aanvrager voert een eveneens verplicht overleg
met de brandweer in verband met repressieve inzet,
opstelplaats brandweerauto, plaats aansluitpunt droge blusleiding, sleutelkastje e.d.. Op verzoek van de
aanvrager kan in dit overleg de brandweer adviseren
ten aanzien van brandveiligheid. Het is aan de aanvrager van dit advies om er wel of geen gebruik te maken.

Opmerking: Hier eindigt de rol van het technisch controlebureau.

Na de verplichte overleggen start de eerste fase van
het bouwtoezicht: de toetsing van het bouwplan aan
het Bouwbesluit en eventuele aanpalende (bouw)regelgeving (o.a. burenrechtbepaling NBW). Deze toetsing is als moment in het schema aangegeven. Het is
vanzelfsprekend verstandig om vanaf het eerste begin van het ontwerp te monitoren dat wordt ontworpen overeenkomstig het Bouwbesluit.
Zodra naar het oordeel van het technisch controlebureau voldoende aannemelijk is gemaakt dat het
bouwplan na gereedkomen zal voldoen aan het
Bouwbesluit meldt het technisch controlebureau dit
aan de aanvrager en aan het bevoegd gezag. Met
deze melding kan de aanvrager uitvoering van zijn
bouwplan (laten) beginnen. Het starten van (vergunningplichtige) bouwactiviteiten zonder deze melding
is een reden tot handhaving door het bevoegd gezag.

8.

Vanaf het moment dat de bouw van start gaat, houdt
het technisch controlebureau toezicht op het blijven
voldoen aan het Bouwbesluit. Het gaat dan om toezicht op de bouwplaats op conformiteit met het goedgekeurde bouwplan en de ruimtelijke vergunning en
om de beoordeling van later verstrekte gegevens
en eventuele voorwaarden naar aanleiding van de
bouwplantoetsing. Bij afwijkingen van de ruimtelijke
vergunning adviseert het technisch controlebureau
de aanvrager de planwijziging te melden aan het bevoegd gezag.

9.

Bij de oplevering brengt het technisch controlebureau zijn eindverslag uit. Daarin vermeldt het technisch controlebureau of voldoende aannemelijk is
gemaakt dat het gerealiseerde bouwwerk voldoet aan
het Bouwbesluit en de ruimtelijke vergunning. In het
eindverslag vermeldt het technisch controlebureau
eventuele afwijkingen met een onderbouwing van
de acceptatie van de afwijking. De aanvrager stelt een

Opmerking: Om privaatrechtelijke problemen te voorkomen is het verstandig dat het technisch controlebureau
door hem te accepteren afwijkingen meldt aan de opdrachtgever (aanvrager). De opdrachtgever kan op dat
moment beslissen om wel of niet akkoord te gaan met de
afwijking.
10.

De goedkeurende verklaring van het technisch controlebureau betekent dat het bouwwerk in gebruik
mag worden genomen. Het in gebruik nemen van het
bouwwerk zonder de goedkeurende verklaring is een
reden tot handhaving door het bevoegd gezag.

11.

In de gebruiksfase speelt het technisch controlebureau geen rol meer. De eigenaar of gebruiker van een
bouwwerk is zelf verantwoordelijk om te blijven voldoen aan de voorschriften (onder andere het Bouwbesluit). Het bevoegd gezag houdt toezicht en treedt
zo nodig handhavend op.
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Bijlage 2. Verwijzingen
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De markt als toezichthouder Private kwaliteitsborging in de bouw

Adviesrapport van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK)
in opdracht van het Ministerie van BZK, juli 2012

Risicoaansprakelijkheid als vervanging voor
overheidstoezicht in de bouw? - Een verkennend
onderzoek naar effectief en efficiënt kaderstellend
instrument voor kwaliteitsborging in de bouw

Adviesrapport van Crisislab in opdracht van het
Ministerie van BZK, 21 juni 2012

Private kwaliteitsborging in het bouwtoezicht

Infoblad van het Ministerie van BZK, september 2012

Privaat wat moet, publiek wat onvermijdelijk is

Voorlopig visiedocument private kwaliteitsborging
van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht
Nederland (VBWTN), 12 maart 2013

Contractbeheersing en toezicht

Onderzoek van IBR in opdracht van de Rijksgebouwendienst, 2 mei 2011

Historische achtergronden gestelde eisen
Bouwbesluit 2003 en Regeling Bouwbesluit 2003

TNO-rapport 2007-D-R0929/B, 14 september 2007

De bouw in actie(s)! – Investerings- en innovatieagenda voor de woning- en utiliteitsbouw

Eindrapport van het Bouwteam, mei 2012

Kamerbrief Vernieuwing Bouwregelgeving

Brief van minister Donner aan de Tweede Kamer,
15 december 2011

BRL 5019

Beoordelingsrichtlijn 5019 Bouwplantoetsingen aan
het Bouwbesluit, IKOB-BKB, SKW, KIWA,
6 juni 2011

BRL 5006

Beoordelingsrichtlijn 5006 Toezicht op de bouw,
SKW, 1 maart 2004

RGL TIS 01

Reglement Erkenning TIS, versie 1.1, CROW,
12 oktober 2009

Bijlage 3. Beoordeling private instrumenten
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