
 

 

 

 

 
Datum 

8 november 2021 

 

Onderwerp 

VNG Inbreng mondeling overleg Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

  

Geachte leden van de Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer, 

 

Morgen (dinsdag 9 november) heeft u een mondeling overleg met minister Ollongren over de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De VNG vindt het van groot belang dat het proces van wet- 

en regelgeving voortvarend wordt afgerond. De wet is in 2019 vastgesteld, maar de AMvB en 

ministeriële regeling gaan na afronding van de discussie in uw Kamer nog voor advies naar de Raad 

van State. Voor gemeenten is het belangrijk dat wet- en regelgeving een half jaar voor 

inwerkingtreding helder zijn. Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde AMvB, de regeling en de 

toelichting die de minister in uw Kamer heeft gegeven. 

 

Dat neemt niet weg dat er nog een aantal punten van aandacht zijn. Wij zijn al geruime tijd in gesprek 

met het ministerie van BZK en andere betrokken partijen over de conclusies die kunnen worden 

verbonden aan de lopende proefprojecten, over enkele juridische punten en over de financiële 

effecten van de Wkb. Wij zien graag voortvarendheid van de minister bij de aanpak van deze 

aandachtspunten: 

 

1. Het aantal proefprojecten is weliswaar aanzienlijk minder dan beoogd in het bestuursakkoord 

dat de minister in 2019 met de VNG heeft gesloten, maar wij denken dat het aantal en de 

differentiatie in proefprojecten wel toereikend zijn om te kunnen concluderen dat er geen 

onoverkomelijke knelpunten zijn om verder te gaan met de Wkb. Punt van zorg is voor ons dat 

die knelpunten wel actief moeten worden opgepakt en verholpen. 

 

2. Al een tijd geleden hebben diverse partijen ‘deelleveringen’ als probleem gesignaleerd. Het 

gaat om gefaseerde oplevering van bouwprojecten. Zodra een pand in gebruik wordt 

genomen, moet de koper of huurder ervan op aan kunnen dat het pand voldoet aan de 

kwaliteitsnormen, ook wanneer de rest pas later gereed is. Dat moet goed worden vastgelegd, 

maar daar is tot nog toe niks mee gebeurd. 

 

3. Door de VNG is in juni 2021 gesignaleerd dat het maken van afspraken met een bouwer over 

bouw- en sloopveiligheid niet goed is geregeld in de Omgevingswet. Dat wordt een acuut 

probleem wanneer de Wkb in werking treedt, want dan heeft de gemeente voor 

bouwprojecten in gevolgklasse 1 geen alternatieve mogelijkheden om bij te sturen. Er wordt 

op een oplossing gebroed, maar deze is er nog niet. 

 

4. Overgangsrecht consumentendossiers: BZK signaleerde dat dit niet goed was geregeld. Er is 

nog geen voorstel voor aanpassing van de wet gepubliceerd.  

 



5. Het artikel 2 onderzoek Financiële Verhoudingswet is afgerond, maar er is nog geen 

overeenstemming tussen BZK en VNG over de compensatie van de te verwachten 

meerkosten aan gemeenten. Voor ons is een harde voorwaarde voor inwerkingtreding van de 

wet dat gemeenten afdoende worden gecompenseerd. 

 

Wij willen u graag verzoeken de minister te vragen voldoende zekerheid te geven dat deze 

aandachtspunten tijdig zijn opgelost. 

 


