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Meer aansprakelijkheid door de 
Wet kwaliteitsborging 

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid legt 

wellicht een bommetje onder het wetsvoor-

stel Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen 

die nog niet door de Eerste Kamer heen is 

geloodst. Deze raad deed onderzoek naar 

de instorting van een parkeergebouw van 

Eindhoven Airport. Naar aanleiding van de 

onderzoeksresultaten stelt zij dat het wel-

licht niet zo’n goed idee is om het bouw-

toezicht uit te besteden aan private partijen. 

Want de bouw leert weinig van gemaakte 

fouten. Dus is publiek toezicht nodig om 

bouwers bij de les te houden. De minister 

denkt dat met versterking van het toezicht 

door gemeenten de wet wel degelijk een 

verbetering is ten opzichte van de huidige 

praktijk. 

Wat bouwers en verbouwers goed moeten 

realiseren, is dat zij meer aansprakelijkheid 

gaan dragen als de wet van kracht wordt. 

Want naast aansprakelijkheid voor gebor-

gen gebreken maken ook gebreken die de 

bouwer zijn toe te rekenen deel uit van de 

aansprakelijkheid.

Bouwhubben de toekomst?    
De dochter Bouwmaterieel van bouwer VolkerWessels en sloopbedrijf Beelen trekken in 

Amsterdam Nederlands eerste circulaire BouwHub op. Het terrein zal maar liefst 10 hectare 

beslaan. De reden: bouwlocaties in steden op tijd kunnen beleveren wordt door de toegeno-

men drukte en milieueisen een steeds grotere uitdaging. Met de los- en laadlocatie BouwHub 

verwachten de initiatiefnemers sneller, efficiënter en met minder overlast bouwmaterialen op 

de bouwplaatsen te krijgen. 

Veel gezocht: afbouwers
Van alle vakkrachten zijn afbouwers, timmer-

lieden en elektriciens het meest schaars. Maar 

ook zijn particulieren en bedrijven koortsach-

tig op zoek naar loodgieters, stukadoors en 

vloerenleggers. 

Vanwege het almaar groeiende tekort aan 

vakmensen zijn NOA, CNV Vakmensen en 

FNV in samenwerking met Savantis een groot 

instroomplan gestart. Ze hebben ambas-

sadeurs aangetrokken die vmbo-scholen en 

bedrijven bezoeken en ze werven nieuwe 

leermeesters. 

In 2019 wordt 
alles (weer) anders
De ‘wereld’ is nerveuzer aan het worden 

is. Dreigende handelsoorlogen, klimaat-

verandering, de prijzen van aandelen 

dalen, brexit. Wat heb je als klusser met 

brexit te maken? Materialen koop je 

lokaal in en tegen dezelfde condities als 

je collega’s. Een eventuele duurdere im-

port treft iedereen, net zoals de milieu-

maatregelen. Denk aan de onzekerheid 

van het wel of niet van het aardgas af 

moeten. Dit kan gaan doorwerken bij de 

consument. Want als het minder lijkt te 

gaan en de onzekerheid heerst, reageert 

de consument.  Die kan zomaar beslissen 

om toch maar even te wachten met het 

geven van die verbouwingsopdracht.

Vanzelfsprekend gaat dit niet van de ene 

op de andere dag. Maar de trend wordt 

inmiddels zichtbaar. Kijk ook naar de 

reactie van de consument op de btw-ver-

hoging van 6 naar 9 procent. Stelt geen 

bal voor. Maar die verhoging wordt wel 

aangegrepen door bedrijven, die zien dit 

als kans om extra verhogingen door te 

voeren. Ze beschouwen de prijsverhogin-

gen als compensatie voor de kostenstij-

gingen van hun toeleveranciers. En daar 

reageert de consument weer op: “Shit, 

alles wordt weer duurder!” 

Kijk daarom in 2019 goed naar je klan-

tenkring. Waar kunnen gaten vallen en 

hoe vul je die op? Dat is geen doem- 

maar vooruitdenken!
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