Memo

Van:

Rob Mulder

Datum:

12 december 2013

Onderwerp:

Inbreng Vereniging Eigen Huis voor de Ronde tafel bijeenkomst inzake private
kwaliteitsborging op 12 december

Inleiding
Vereniging Eigen Huis is verheugd dat minister Blok de nieuwbouwkwaliteit op de
politieke agenda heeft gezet. Dat is hard nodig want er valt op dat vlak heel wat te
verbeteren.
De commissie Dekker constateerde al in 2008 naar aanleiding van een aantal
bouwincidenten dat het gemeentelijke bouwtoezicht onvoldoende is. In de praktijk
worden de normen van het Bouwbesluit vaak niet gehaald. Het probleem is dat de
problemen die daardoor worden veroorzaakt vaak niet direct zichtbaar zijn. Zo
worden bijvoorbeeld de verplichte normen op het gebied van energieprestatie en
ventilatie veelal niet gehaald. Het Bouwbesluit lijkt te zijn verworden tot een
papieren werkelijkheid. Het is een papieren exercitie die een projectontwikkelaar
met behulp van bouwtechnische bureaus moet doorlopen om een bouwvergunning
te bemachtigen. Daarna is er nauwelijks toezicht meer op de bouwpraktijk. Een
belangrijke eerste stap is in ieder geval dat de normen voor woningbouw sterk
worden vereenvoudigd. Er is op dit moment überhaupt geen normaal mens meer
die de honderden bouwbesluitnormen en daaruit voortvloeiende NEN-normen nog
begrijpt, kan toepassen en kan controleren. De woningeigenaar is er vanaf de
oplevering echter wel verantwoordelijk voor dat zijn woning voldoet aan al die
normen. Dat is complete fictie.
Als gebreken alsnog na oplevering worden ontdekt dan kunnen garantietermijnen
verstreken zijn en dan is het een hele klus om de aannemer nog zover te krijgen
dat gebreken worden hersteld. Maar liefst 7 op de 10 nieuwbouwkopers krijgt ná
oplevering nog te maken met gebreken, deze worden dus ontdekt na
ingebruikname van de woning, zoals lekkages na een langere periode van regen.
Ook gebreken die tijdens de oplevering worden gemist zijn moeilijk te verhalen. Dat
legt een grote druk op de rondgang van een uurtje. De aansprakelijkheid van
bouwers moet dus worden aangescherpt. Het door minister Blok voorgestelde
retentierecht van 5% voor de duur van 5 jaar verdient dan ook serieuze
bestudering. Ook kan worden gekeken naar het Belgische systeem: daar wordt de
nieuwbouwwoning eerst in gebruik genomen door de koper en na een jaar volgt de
oplevering: dan worden de nieuwe gebreken genoteerd. Alle seizoenen zijn er dan
een keer overheen gegaan en de consument heeft zijn woning leren kennen. In de
huidige structuren waarbinnen de garantieregelingen en het nieuwbouwcontract
worden vastgesteld hebben consumentenorganisaties geen machtsbepalende
invloed, significante verbeteringen kunnen in deze gremia niet worden bereikt. Het
is daarom goed dat de minister de aansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek wil
gaan verscherpen. Als bouwende partijen daadwerkelijk verantwoordelijkheid willen
nemen zullen ze er ook geen moeite mee hebben om daarvoor de
aansprakelijkheid te gaan aanvaarden.
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Bij de commissie Dekker heeft Vereniging Eigen Huis het voorbehoud gemaakt dat
uiterst belangrijke zaken als constructieve veiligheid, brandveiligheid en
gezondheid onder overheidsverantwoordelijkheid moeten blijven vallen. Simpelweg
omdat ze te belangrijk zijn. De keus lijkt nu te zijn gemaakt dat het complete
toezicht wordt overgeheveld naar de markt. Het is dan heel belangrijk dat eerst
goed wordt getoetst of de kwaliteit dan ook echt omhoog gaat, op een
controleerbare manier voor de consument, en dat de kosten in toom blijven en liefst
dalen. Het proces lijkt nu, nadat het rapport van de CIE Dekker jarenlang in
bureaulades heeft gelegen, opeens in een snelkookpan te zitten. Gaat dit weer
gedicteerd worden door de bouwsector en de bouwtechnische bureaus die hen
ondersteunen? Of wordt er toegewerkt naar een systeem waarbij op betaalbare
wijze, tijdens de praktijk echt wordt getoetst of de consument eindelijk krijgt waar hij
recht op heeft.

Vereniging Eigen Huis vindt het volgende:


De bouwkwaliteit moet omhoog; het huidige Bouwbesluit en het toezicht
daarop heeft geleid tot een papieren werkelijkheid. Bouwbesluitnormen voor
woningbouw moeten veel eenvoudiger en daarmee beter controleerbaar
worden.



Het proces om te komen tot private kwaliteitsborging lijkt in een snelkookpan
te zitten. Een zorgvuldig proces waarbij goed wordt getoetst of de doelen wel
worden behaald is echter zeer belangrijk. Het gaat namelijk om het
garanderen van de gezondheid, veiligheid van mensen en gebouwen en het
behalen van afgesproken energieprestaties.



Private kwaliteitsborging kan niet alleen worden bereikt met het
standaardiseren en normeren van producten: controle op een goede
toepassing in de praktijk is minstens zo belangrijk



Bouwers moeten in de volle breedte aansprakelijk kunnen worden gehouden
voor bouwgebreken. Een verankering daarvan in het Burgerlijk Wetboek is
zeer wenselijk.



Getoetst moet tevens worden of en zo ja, welke besparing het nieuwe systeem
oplevert
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Verdere uitwerking:
Bouwkwaliteit moet omhoog; bouwbesluit is verworden tot
papieren werkelijkheid.
Vereniging Eigen Huis is verheugd dat minister Blok de nieuwbouwkwaliteit op de
politieke agenda heeft gezet. Het ontbreekt nu aan adequaat bouwtoezicht
waardoor in de praktijk normen vaak niet worden gehaald, bijvoorbeeld op het
gebied van energieprestatie en ventilatie. Het Bouwbesluit lijkt te zijn verworden tot
een papieren werkelijkheid. Om een bouwvergunning te bemachtigen moet de
aanvraag op papier voldoen aan de normen. Daarna is er zoals gezegd nauwelijk
toezicht meer. Verder zijn de normen zo ingewikkeld geworden dat ze in de praktijk
ook moeilijk te controleren zijn. Het is zo geregeld dat de woningeigenaar die bij
oplevering de sleutel krijgt er vanaf dat moment verantwoordelijk voor is dat zijn
woning voldoet aan honderden normen van het Bouwbesluit die op hun beurt weer
verwijzen naar NEN-normen.
Een ieder wordt immers geacht de wet te kennen. En moet bij oplevering tekenen
voor akkoord terwijl veel normen dan niet eenvoudig te controleren zijn. Complete
fictie dus.

Proces lijkt in een snelkookpan te zitten; eerst toetsen of doelen
wel worden behaald
Naar aanleiding van de commissie Dekker, die met haar adviezen een
wegvoorbereider lijkt te zijn geweest voor de huidige voorstellen, heeft Vereniging
Eigen Huis het voorbehoud gemaakt dat aspecten als constructieve veiligheid,
brandveiligheid en gezondheid onder overheidsverantwoordelijkheid moeten blijven
vallen. Simpelweg omdat ze daar te belangrijk voor zijn. Nu de koers lijkt te zijn
ingeslagen dat het complete toezicht wordt overgeheveld naar de markt is het heel
belangrijk dat eerst goed wordt getoetst of de kwaliteit dan echt omhoog gaat op
een controleerbare manier voor de consument. Dat kan alleen onder de juiste
randvoorwaarden: onafhankelijke toetsing niet alleen vooraf maar ook tijdens de
bouw en vereenvoudiging van het Bouwbesluit om controleerbaarheid beter
mogelijk te maken. Er lijkt al te zijn voorgesorteerd op een spoor waar bij de
normering van producten een overheersende rol gaat spelen. De toepassing
daarvan in de praktijk is echter minstens zo belangrijk.

Betaalbaarheid: wat is het totale effect op de prijs van woningen?
Getoetst moet worden wat het voorgestelde systeem per saldo betekent voor de
betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. In hoeverre leidt dit tot een daling van
legeskosten en advieskosten bij een vergunningaanvraag? En weegt dit op tegen
de private controlekosten tijdens de bouw? Het uitstralingseffect op de legeskosten
van kleinere bouwwerken (wegvallen van kruissubsidiëring) dient daarbij ook in
ogenschouw te worden genomen. En hoe blijven de praktijkcontroles tijdens de
bouw betaalbaar voor met name kleinere projecten?

Bouwbesluitnormen moeten robuuster: in een apart
woningbouwbesluit
Wij vinden dat het Bouwbesluit veel robuuster moet worden om de begrijpbaarheid
en controleerbaarheid te vergroten. Dit punt laat zich het beste illustreren aan de
hand van twee voorbeelden:
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Vóór de invoering van het Bouwbesluit in 1992 mochten gemeenten zelf hun
normen vaststellen. De uniformiteit die met de invoering van het Bouwbesluit
werd bereikt was een grote verbetering. De regels voor woningbouw stonden
in een handig pocketboekje: daarvan hoefde je voor de woningbouw alleen de
eerste 40 bladzijdes te lezen. Voor wat betreft woningbouw kan weer worden
toegewerkt naar een behapbare set met begrijpelijke en controleerbare regels
waarmee zeg zo’n 80% kan worden gedekt. De regel van Pareto: met 20%
inspanning, 80 % resultaat.



De rekenregels om te komen tot een juiste afmeting van de ramen in een
woning zijn voor een “normaal mens” niet te volgen. Voor daglichttoetreding
worden eisen gesteld aan de hoeveelheid daglichttoetreding in een
verblijfsruimte; met andere woorden: hoe groot moet het raamoppervlak zijn. In
het bouwbesluit wordt gesproken over het equivalente daglichtoppervlak,
welke berekend moet worden aan de hand van een NEN norm. Bij een
verblijfsruimte moet deze minimaal 0,5 m2 zijn. In die NEN norm staat
aangegeven met welke verzwarende omstandigheden je ook nog allemaal
rekening moet houden om te komen tot een equivalent daglichtoppervlak.
Verzwarende omstandigheden kunnen zitten in het ontwerp, een overhangend
balkon etc. Dit is in de praktijk bij een oplevering allemaal niet te controleren.
Er zou echter ook simpelweg een eis kunnen worden gesteld dat er minimaal
0,75 m2 glasoppervlak aanwezig moet zijn in een verblijfsruimte. Daarmee
worden gemiddeld genomen de meeste situaties afgedekt, het is ter plaatse
gemakkelijk na te meten en er zijn vooraf geen ingewikkelde berekeningen
nodig. Daarmee is een NEN norm overbodig geworden.

Aansprakelijkheid moet worden verscherpt.
De aansprakelijkheid van bouwondernemers voor gebreken aan
nieuwbouwwoningen moet worden verscherpt.
Bij een woning waar anderhalf jaar aan is gebouwd kunnen niet altijd alle gebreken
in een rondgang van een uurtje worden gesignaleerd.
Daarnaast komen veel gebreken pas later aan het licht omdat ze ten tijde van de
oplevering onzichtbaar zijn. Op het moment dat gebreken aan het licht komen
kunnen garantietermijnen verstreken zijn en dan is het veel lastiger om de
aannemer aansprakelijk te stellen en de gebreken nog hersteld te krijgen. Het door
minister Blok voorgestelde retentierecht van 5% voor de duur van 5 jaar verdient
dan ook serieuze bestudering. Ook kan worden gekeken naar het Belgische
systeem: daar wordt de nieuwbouwwoning eerst in gebruik genomen door de koper
en na een jaar volgt de oplevering: dan worden de nieuwe gebreken genoteerd.
Alle seizoenen zijn er dan een keer overheen gegaan en de consument heeft zijn
woning leren kennen. Kortom: er zijn verschillende opties denkbaar om te komen
tot een betere aansprakelijkheid. In de huidige structuren waarbinnen de
garantieregelingen en het nieuwbouwcontract worden vastgesteld hebben
consumentenorganisaties geen machtsbepalende invloed, significante
verbeteringen kunnen in deze gremia niet worden bereikt. Het is daarom goed dat
de minister de aansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek wil gaan verscherpen.
Daarnaast sluit een aanscherping van de aansprakelijkheid aan bij het
kabinetsvoornemen om meer verantwoordelijkheid en “marktprikkels” neer te
leggen bij de bouwende ondernemers.
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