
Kwaliteitsborging: hoe nu 

verder?

Er is jarenlang aan gewerkt. Het wetsontwerp Kwaliteitsborging voor het bouwen. Ontelbare organisaties zijn 

bij de voorbereiding betrokken geweest. Het gaat om twee belangrijke vernieuwingen, te weten: 1. de inzet van 

private kwaliteitsborging en 2. de versterking van de rechten van de woonconsument. Maar deze zomer werd 

duidelijk dat met name de kwaliteitsborging in de praktijk tot problemen zou leiden. 

De Vereniging Eigen Huis had al voorgesteld de wet in twee stukken te 

zagen. Inmiddels hebben ook de grotere aannemers via Bouwend 

Nederland aan de rem getrokken. Met als gevolg dat de regering het 

wetsvoorstel ‘even’ op ijs heeft gezet. En dat terwijl de Tweede Kamer 

inmiddels al akkoord gegaan was.

Naar verwachting zal de nieuwe wet niet eerder dan in 2019 (gefa-

seerd) van kracht worden. Vereniging Eigen Huis is ongetwijfeld niet blij 

met het uitstel van de nieuwe regels ter bescherming van de bouw-

consument. 

Op dit moment is de aannemer na de oplevering niet meer aansprake-

lijk voor gebreken die redelijkerwijs tijdens de oplevering ontdekt 

hadden kunnen worden. In de nieuwe wet is de aannemer ook 

verantwoordelijk voor gebreken die later ontdekt, tenzij de gebreken 

niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. De bewijslast ligt dan bij de 

aannemer.

Onderscheid

Dat betekent, dat er voor de Vereniging Eigen Huis voorlopig alle reden 

is om consumenten naar VLOK-leden te verwijzen, omdat die in feite 

de rechten van de woonconsument als sinds jaar en dag hebben 

uitgebreid met de Tweezijdige Algemene Voorwaarden van de 

Vakgroep Interieurbouw!

De garantie van VLOK-leden gaat zelfs nog verder dan de uitbreiding 

van de aansprakelijkheid van de aannemer straks op grond van de 

nieuwe wet. In het bijzonder de VLOK-nakomingsgarantie is uniek. De 

VLOK garandeert binnen het door de Nederlandse Bank aangegeven 

richtlijnen, dat VLOK-leden uitspraken van de Geschillencommissie  

Klussenbedrijven nakomen. Nergens ter wereld wordt een uitspraak 

van een rechterlijke uitspraak gegarandeerd! 

www.vlok.nl

Goed verzekerd?

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zal ook voor interieurbouwers gevolgen hebben. Alle bouwambachtelijke bedrijven, die 

al dan niet in onderaanneming bijvoorbeeld keukens plaatsen of andere onderdelen van een woning voor een consument maken. 

De nieuwe wet verplicht aannemers ook hun klant te informeren over hoe zij verzekerd zijn voor risico’s bij faillissement en voor 

gebreken tijdens de bouw en na de oplevering.

Ook hier biedt de VLOK voor de leden een slim pakket met oplossingen. Samen met Meeùs Bouw en Infra heeft de VLOK een 

pakket van verzekeringen ontwikkeld voor kleinschalige ambachtelijke (interieur)bouwers.
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