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Loden leidingen bedreiging schoon water DOCUMENTEER 
ELKE KLUS 

Het RIVM doet meer dan adviezen geven
over corona. Ook lood heeft de aandacht van
het instituut, zo blijkt uit het Advies monster-
namestrategie opsporen loden leidingen. Dit
is een handleiding om (onzichtbare) loden 
leidingen op te sporen. Die zitten blijkbaar
nog in vele woningen en gebouwen van voor
1960. 
Met de opgestelde monsternamestrategie 
kunnen woningbouwverenigingen en 
eigenaren van panden gericht aan de 
slag. Er zijn twee aanleidingen om via 
kraanwatermonsters de aanwezigheid van 

mogelijke loden leidingen op te sporen. Ten 
eerste gebeurt dit bij een ‘verdachte’ locatie 
waar loden leidingen worden vermoed, 
maar niet bij een visuele inspectie zijn 
aangetroffen. Een andere aanleiding vormen 
gevallen waarin met een routinematige 
‘Random Day Time’ (RDT)-monstername in een 
gebouw of woning door het drinkwaterbedrijf 
een overschrijding van de concentratie 
van 10 μg/L lood wordt gemeten. Met de 
bemonsteringstrategie zijn eenvoudig loden 
leidingen op te sporen, dat kan veel onrust 
wegnemen, aldus het RIVM.

Is het een tendens? Het valt me op dat ik 
steeds meer levensduurklachten tegenkom. 
Dat zijn klachten die na afloop van de 

overeengekomen garantieperiode opduiken. 
Je komt een garantieperiode overeen, een 
jaar, twee jaar of welke periode dan ook. Je 
denkt: “Klacht? Garantieperiode afgelopen? 
Dan repareer ik het uit coulance of anders 
dikke doei.” Jammer en helaas, zo simpel is 
het niet. 

Grofweg gesproken ligt het onderscheid 
in de bewijslast. In de overeengekomen 
garantieperiode hoeft de consument alleen 
maar te klagen. En moet jij bewijzen dat het 
niet zo is. Na de garantieperiode moet de 
consument bewijzen dat jij het werk verkeerd 
uitvoerde. En natuurlijk moet jij dan bewijzen 
dat het niet zo is. Bij de bepaling van de 
productverantwoordelijkheid gaat de rechter 
uit van de levensduur van het product. 
Logisch, van een dakbedekking of tegelwerk 
mag je verwachten dat het langer meegaat 
dan 1 of 2 jaar. Dus kunnen de klachten later 
komen. Maar hoe bewijs je dat er na jou niet 
iemand anders met zijn tengels aan jouw werk 
heeft gezeten? Of dat de onderlaag waarop je 
begonnen bent wel gaaf en droog was? Leg 
het vast. Documenteer elke klus, de aanvang, 
het verloop en de oplevering. De foto’s, de 
opdracht, het meerwerk, de oplevering. 
Zo’n klus is aantoonbaar jouw werk, ook na 
twee jaar.
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Uitstel Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen
Omdat de omvangrijke Omgevingswet wordt uitgesteld, besliste minister Ollongren dat ook 
de definitieve datum van de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
zal verschuiven. De reden: de huidige crisis en het feit dat beide wetten een sterke relatie met 
elkaar zouden hebben. Overigens ziet niet iedereen die stevige relatie tussen beide wetten. 
De kwaliteitswet heeft meer van doen met het omgevingsrecht, een wet die nog steeds van 
kracht is. Gemeenten willen een stevige rol in de kwaliteitsborging houden. Om onder meer die 
rol scherp op het netvlies te krijgen, wordt een aantal proefprojecten georganiseerd. Met deze 
projecten doen onder meer bouwers, gemeenten en borgers ervaring met de wet op. Ook willen 
partijen zekerheid over voldoende aanbod van kwaliteitsborgers.
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