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Waarom Wet Kwaliteitsborging

1.  Een verbeterde bouwkwaliteit
2. Een verbeterde positie van de consument
3. Het stimuleren van kwaliteitsverbetering en 

faalkostenvermindering



Stand van zaken

• Wet Kwaliteitsborging is aangenomen
• Invoering 1/1/2021
• (ontwerp) Besluit Kwaliteitsborging 
– Regelt veel!

• Pilot (uiterlijk 30 juni 2020)
– 10% van de eenvoudigere bouwprojecten



Stand van zaken

• Stelsel kwaliteitsborging: gefaseerd per 
gevolgklasse

• Uitbreiding aansprakelijkheid: in een keer



Kwaliteitsborging

Vóór de bouw:
• “Gevolgklasse” bepalen
– 1 woningen – 2 openbare gebouwen 3 hoge 

gebouwen stations

• “Instrument” van kwaliteitsborging kiezen



Instrumentaanbieders
(stand 1-11-2019)
• BRL 5019 (gecertificeerde Bouwbesluittoets) – Kiwa
• BRL 5019 (gecertificeerde Bouwbesluittoets) – SKG-IKOB
• Erkenningsregeling kleine bouwwerken – Centraal Bureau 

Bouwbegeleiding (CBB)
• KOMO Instrument Kwaliteitsborging – KOMO
• SWK VKB – SWK
• Technische Inspectie Service – SKG-IKOB
• Woningborg Kwaliteitsborging Instrument – Woningborg
• MetaalBouwBorg



Kwaliteitsborging

Vóór de bouw:
• “borgingsplan” maken (1.36 Bkb)
– risicoanalyse
– Wie, welke normen, integrale beoordeling

• Kwaliteitsborger aanwijzen
– Onafhankelijk en gecertificeerd



Kwaliteitsborging

Tijdens bouw:
• Toezicht tijdens bouw door kwaliteitsborger

Na de bouw
• Geen ingebruikname zonder goedkeuring 

gemeente (1.52)



Gevolgklassen





Kwaliteitsborging

Wat is het gevolg voor de gevelgarantie?
• Gevelsysteem is niet apart vergunningplichtig

maar onderdeel van groter werk

• Garantiecertificaat gevelsysteem wordt
onderdeel van instrument



Uitbreiding aansprakelijkheid

Vier extra verzwaringen voor aannemer
• Waarschuwingsplicht vooraf schriftelijk(7:754)
• Opleveringsdossier (7:757a)
• Aannemer aansprakelijk voor verborgen 

gebreken (7:758.4)
• Informatieplicht verzekering (7:765a)
– Alleen consumenten



Uitbreiding aansprakelijkheid

7:758 Burgerlijk Wetboek:
• Nieuw lid 4: afwijking van lid 3 voor 

aanneming van bouwwerken 
– aannemer is aansprakelijk voor gebreken 
– die bij oplevering niet zijn ontdekt 
– tenzij gebreken niet aan aannemer zijn toe te 

rekenen



Uitbreiding aansprakelijkheid

• Dwingend recht voor particuliere 
opdrachtgevers 

• Afwijking mogelijk t.a.v. professionele
opdrachtgevers, mits uitdrukkelijk in 
overeenkomst zelf, 
– Dus kan niet in algemene voorwaarden UAV of 

AVA 2013(!)



Uitbreiding aansprakelijkheid

Bij claim van opdrachtgever kan aannemer: 
• betwisten dat sprake is van een gebrek 
• betwisten dat gebrek bij oplevering niet was 

ontdekt 
• stellen dat gebrek hem niet kan worden 

toegerekend



Wanneer eindigt aansprakelijkheid

Wettelijke regeling
• Klachtplicht (6:89 BW): protest binnen 

bekwame tijd na (redelijkerwijze) ontdekking 
gebrek anders verval van rechten 

• Verjaring (7:761 BW): 
– twee jaar na protest opdrachtgever over gebrek 
– in ieder geval 20 jaar na oplevering



Wanneer eindigt aansprakelijkheid

Vervaltermijnen in algemene voorwaarden: 
• UAV (§ 12)
– 5 jaar na oplevering bij verborgen gebrek en 
– 10 jaar als ernstig verborgen gebrek (nog niet 

toegespitst op Wkb)

• AVA 2013
– 5 jaar na onderhoudstermijn
– 10 jaar na onderhoudstermijn



Wanneer eindigt aansprakelijkheid

Let op:

termijnen wettelijke regeling en algemene 
voorwaarden lopen naast elkaar

De termijn die het eerst verloopt is bepalend 
(meestal de wet!)



Wanneer eindigt aansprakelijkheid

• Garantiebepalingen doorbreken (wettelijke) 
verjarings- en vervaltermijnen!

• Garantie – in bestek en UAV § 22:
voorbeeld 10 jaar garantie: 
– aannemer aansprakelijk voor alle gebreken die 

binnen 10 jaar gemeld door opdrachtgever
– Opdrachtgever moet gebrek aannemelijk maken
– Grote mate van waarschijnlijkheid te wijten aan 

aannemer


