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VERBETERING KWALITEITSBORGING BOUW 

Dit NVTB position paper Verbetering Kwaliteitsborging Bouw is er op gericht te komen tot een breed gedragen visie vanuit de 

Nederlandse bouwtoelevering met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteitsborging in de bouw. In 2008 bracht een commissie 

onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker een rapport uit met de veelzeggende titel ‘Privaat wat kan, publiek wat moet’. Vorig 

jaar is een ‘Routekaart naar private kwaliteitsborging’ uitgebracht in het kader van de Actieagenda Bouw. Inmiddels tekenen zich de 

eerste contouren van een meer privaat stelsel van kwaliteitsborging in de bouw af en is door de Minister van Wonen en Rijksdienst 

een eerste wetsvoorstel ingediend. Kern is dat de bouw in de toekomst zelf de kwaliteitsborging regelt. De belangrijkste doelen van 

de verbetering van kwaliteitsborging in de bouw zijn: 1) verbetering van de kwaliteitsborging zonder hogere administratieve lasten 2) 

betere verdeling van de verantwoordelijkheid tussen bouwer en consument en 3) verbetering van de vraaggerichtheid van de bouw. 

 

In de nieuwe situatie wordt 1) de plantoets door B&WT van de gemeente vervangen door een private toets van het opgeleverde 

bouwwerk wordt 2) van elk nieuw gebouw een digitaal opleverdossier opgeslagen kan 3) voor zo’n 80% van de bouwwerken worden 

volstaan met een lichte private toetsing en 4) wordt een toelatingsorganisatie opgericht die de private kwaliteitsborgingsystemen 

keurt en monitort. 

 

STAAN VOOR KWALITEIT & PRESTATIES 

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw vindt het een goede zaak dat de bouw zelf gaat staan voor haar product, of het nu gaat 

om een woning, een kantoor of een ander bouwwerk. Een goede kwaliteitsborging kan bijdragen aan een verdere 

professionalisering in de richting van een moderne bouwindustrie. Het NVTB vindt het belangrijk dat de overgang naar het nieuwe 

verbeterde stelsel voor kwaliteitsborging zorgvuldig en transparant verloopt.  

 

Een beter stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw is een goede stap op weg naar geborgde prestaties op het vlak van duurzaam 

woon/werkcomfort. De bouw ontwikkelt zich momenteel van een traditionele projectmatig werkende sector in de richting van een 

moderne bouwindustrie. Deze moderne bouwindustrie levert woningen, kantoren en andere bouwwerken of onderdelen daarvan met 

bepaalde specificaties en prestaties. Zo kan een transparante markt ontstaan die niet alleen draait om de laagste prijs, maar ook om 

kwaliteit en prestaties. Het wetsvoorstel kan – mits goed uitgewerkt en getest in de praktijk – bijdragen aan deze ontwikkeling. Het 

nieuwe stelsel mag geen spaak in het wiel steken van de zich aarzelend herstellende woningmarkt. 

 

Een voor iedereen te hanteren heldere indeling in risico- of gevolgklassen is van cruciaal belang voor het functioneren van het 

nieuwe stelsel. Hierbij wordt aanbevolen onderscheid te maken tussen risico m.b.t. kwaliteit en calamiteit. Ruwweg 80% van de 

bouwstroom bestaat uit de kleine verbouwingen of nieuwbouw van relatief eenvoudige bouwwerken. Juist voor dit deel van de markt 

is het vreemd dat het nog bijna steeds gaat om de ‘aanneming van werken’, alsof elke woning weer een uniek product is als 

resultaat van een uniek project. Het NVTB verwacht dat juist in deze categorie 1 veel verbeteringen kunnen worden bereikt. 

 

VERBETERING POSITIE BOUWCONSUMENT 

Een goede bouwkwaliteit staat of valt met het gebruik van goede kwaliteitsproducten en de juiste toepassing ervan. Prestatie-eisen 

aan een gebouw en de verplichting om een ‘as built’ opleverdossier op te stellen en het aanbieden van een verzekerde garantie (ook 

voor professionele opdrachtgevers) kunnen bijdragen aan een hogere bouwkwaliteit en betere prestaties. Consumenten zijn hierbij 

direct gebaat. De positie van de bouwconsument wordt verder verbeterd als de verkopende partij een opleverdossier dient te 

overleggen. In dit opleverdossier zouden volgens een vast format contractueel overeengekomen ook de specificaties en prestaties 

moeten worden vastgelegd. Aandachtspunt is dat de eindgebruiker het opleverdocument en de geleverde kwaliteit óók moet kunnen 

begrijpen en waarderen. 
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VISIE NVTB 

 

01 bouwproducten van hoge kwaliteit vormen de basis 

Het op de juiste wijze toepassen van kwaliteitsproducten uit de bouwindustrie is meer dan het halve werk als het gaat om een 

verbetering van de bouwkwaliteit. De kwaliteit van de meeste bouwproducten wordt geborgd door CE markering en een daarop 

afgestemd stelsel van (erkende) kwaliteitsverklaringen. Maar het komt voor dat producten niet geheel juist of in slechte 

omstandigheden worden verwerkt met alle nadelige gevolgen voor de kwaliteit van dien. In het nieuwe stelsel met het as built 

opleverdossier met zowel publieke als private (bovenwettelijke) kwaliteitsaspecten zou dit niet meer moeten kunnen voorkomen; 

 

02 samen gegarandeerde kwaliteit leveren 

De bouwindustrie ziet goede mogelijkheden om voor de categorie eenvoudige bouwwerken (80% van alle bouwwerken) geborgde 

opleverkwaliteit te leveren. Deze opleverkwaliteit komt desgewenst in aanmerking voor verzekerde garantie. Ook voor de overige 20% 

ziet de bouwindustrie goede mogelijkheden. Een betere samenwerking met bouwers (co-makerschap) is hierbij van groot belang; 

 

03 maak gebruik van bestaande kwaliteitsborgingssystemen 

Het is aan te bevelen gebruik te maken van bestaande kwaliteits- en certificeringssystemen. Een organisatie als Woningborg 

garandeert bijvoorbeeld de kwaliteit van opgeleverde nieuwbouwwoningen. Ook CE met achterliggende prestatieverklaringen 

(Declaration of Performance) en private keurmerken zoals KOMO kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit in de bouw; certificatie 

van de uitvoering (processen) en diensten (toetsing en bouwtoezicht) komen daarbij veel nadrukkelijker in beeld. 

 

04 beproefde technische oplossingen 

Kwaliteitsborging op een hoger aggregatieniveau kan bijdragen aan een efficiënt en betaalbaar stelsel. De zogenaamde bto’s 

(beproefde technische oplossingen) op het niveau van bijvoorbeeld een gevel, casco of compleet bouwconcept kunnen hierbij een 

belangrijke rol spelen. Als een bto eenmaal integraal is getest op alle Bouwbesluit-aspecten en als er ruime ervaring mee is opgedaan, 

hoeft er niet voor elk bouwproject opnieuw gelijkwaardigheid te worden aangetoond of in detail te worden gekeurd; 

 

05 van toepassing op alle bouwactiviteiten in elke categorie 

Een onderscheid tussen verbouw/nieuwbouw en woningbouw/utiliteitsbouw maakt het nieuwe stelsel en de aanvraag van een 

bouwvergunning nodeloos complex; een indeling in gevolgklassen volstaat; 

 

06 een conceptuele en industriële aanpak draagt bij aan een hoge kwaliteit en betere prestaties 

Door gebouwen conceptueel en industrieel te ontwikkelen en te bouwen kunnen een hogere kwaliteit en betere prestaties worden 

bereikt. BIM is hierbij een belangrijk hulpmiddel; 

 

07 verbetering van de positie van de bouwconsument  

Voordat het nieuwe stelsel wordt ingevoerd dient vast te staan of het nieuwe stelsel werkelijk bijdraagt aan de doelstellingen. Voor een 

volwassen bouwindustrie is verbetering van de positie van en verzekerde garantie voor de bouwconsument cruciaal; 

 

08 een efficiënte, zelfstandige toelatingsorganisatie 

Een nieuwe toelatingsorganisatie zou onafhankelijk, transparant, efficiënt en kwaliteits- en procesgericht moeten opereren. Een 

(nieuwe) kennisautoriteit in de bouw is onwenselijk. 

 

De Nederlandse bouwindustrie levert hoogwaardige bouwproducten en ijvert voor een betaalbare en duurzame bouwkwaliteit. Voelt u zich aangesproken? Wilt u met 

ons samenwerken? Doe mee! Meer informatie vindt u op de website www.nvtb.nl en bij directeur NVTB dr. ing. Peter Fraanje E p.fraanje@nvtb.nl . 


