
Wie betaalt die  
bepaalt wordt  
wie prijst, die bewijst! 
De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bou-

wen stelt dat de aannemer objectieve informatie 

aan de opdrachtgever moet verschaffen en dat 

hij deze op een duidelijke en begrijpelijke wijze 

overbrengt. Reeds eerder heb ik in deze column 

gewezen op de informatieplicht, de verantwoor-

delijkheid voor het geleverde werk en de kreet 

‘Bewijs het maar!’. Als de aannemer niet heeft 

gewaarschuwd waar hij tekortkomingen wel had 

moeten opmerken, is hij aansprakelijk voor de 

schade die ontstaat. De opdrachtgever moet erop 

kunnen vertrouwen dat de aannemer het bouw-

plan c.q. het bestek niet alleen doorspit om een 

prijs af te geven. Maar hij moet ook al zijn exper-

tise inzetten om zich er van te vergewissen dat hij 

het gevraagde zonder (grote risico’s op) fouten of 

gebreken kan maken. Zomaar twee puntjes uit de 

wet die ook voor klussenbedrijven verstrekkende 

gevolgen kan hebben.

Denk aan het gecertificeerde opleveringsrapport. 

Eerst gaat die voor nieuwe woningen gelden, 

maar de andere bouwwerkzaamheden zullen 

zeker volgen. De toon is gezet dus bereid je voor, 

maak foto’s van voor, tijdens en na het werk. Stop 

dit in je opleveringsrapport met daarin bijvoor-

beeld ook de informatie over het onderhoud dat 

je opdrachtgever moet uitvoeren om jouw klus in 

goede conditie te houden. In de nabije toekomst 

geldt: wie betaalt die bepaalt wordt wie prijst, die 

bewijst! 
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Bouw eengezinswoningen 
versnelt
Onderzoeker Bouwkennis constateert dat in 

2013 grofweg 40 procent van alle nieuwbouw-

woningen een eengezinswoning was. In 2016 

is dat aandeel opgelopen naar iets meer dan 60 

procent. Naar verwachting neemt het aandeel 

eengezinswoningen in de komende jaren toe 

naar 70 procent en meer vanaf 2018. Dat is 

goed nieuws voor de vakman: meer woningen 

in eigendom betekent meer werk. Maar waar 

komt die verschuiving vandaan, zo vragen de 

onderzoekers van Bouwkennis zich af. 

Het blijkt dat steeds meer ouderen en dan 

vooral 65-plussers in een eengezinswoning 

wonen. Zij zijn vitaler en mobieler dan de 

vorige generatie ouderen en kunnen langer in 

hun huis blijven. Ook worden meer mensen 

gedwongen langer zelfstandig te blijven 

wonen. Bestond in 2002 nog ruim 13 procent 

van de totale woningvoorraad uit 65-plussers 

in een eengezinswoning, in 2015 is dit aandeel 

toegenomen tot bijna 17 procent. In dezelfde 

periode daalde het aandeel eengezinswoningen 

in de totale voorraad licht van 69 procent naar 

68 procent. De gevolgen zijn goed zichtbaar 

bij 30- tot 50-jarigen. Zij wonen steeds vaker 

in een meergezinswoning. Ze willen de stap 

naar een eengezinswoning wel maken, maar 

die zijn mondjesmaat beschikbaar. De bouw is 

in actie gekomen en zal dan ook steeds meer 

eengezinswoningen optrekken. 

Private kwaliteitsborging  
werkt goed in buitenland

Andere landen sturen vooral op functionele 

eisen en deskundigheidseisen van de betrok-

ken partijen. Nederland stuurt ook sterk via 

regelgeving en procedures. Bij de evaluatie 

van het Nederlands stelsel is het goed om te 

kijken of er inderdaad sprake is van over-

regulering, zo vindt het EIB. De organisatie 

vergeleek het voorgenomen Nederlandse 

kwaliteitsborgingstelsel met die in Duitsland, 

Noorwegen, Ierland en Engeland. Ervaringen 

in de andere landen laten zien dat private 

kwaliteitsborging niet tot een slechtere kwa-

liteit van bouwwerken leidt. In Noorwegen, 

Engeland en Ierland waren juist incidenten 

met falend toezicht aanleiding om van een 

volledig publiek stelsel naar toezicht met 

private kwaliteitsborgers over te stappen. In 

drie van de onderzochte landen hebben de 

gemeenten nog wel een steekproefsgewijze 

controlerende rol. De ervaringen in Enge-

land laten zien dat ook zonder toezicht van 

gemeenten naleving van de bouwregelgeving 

goed mogelijk is.

Meer informatie:  www.eib.nl

Toezicht door private kwaliteitsborgers leidt in het buitenland niet 
tot slechtere bouwwerken. De in Nederland voorgenomen verruiming 
van bouwbesluittoetsvrije bouwwerken sluit aan bij de internationale 
praktijk. Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) 
in de studie Internationale vergelijking kwaliteitsborging. 

Kwart huizenbezitters  
vergeet belangrijk onderhoud 
Zo’n 25 procent van de huizenbezitters laat regulier onderhoud van 

het buitenschilderwerk achterwege. Dit blijkt uit een onderzoek 

van Vereniging Eigen Huis. De organisatie stelt dat deze eigena-

ren dief van hun eigen portemonnee zijn. Want wie te laat actie 

onderneemt bij schilderwerk, wordt met veel hogere herstelkosten 

geconfronteerd.
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