
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

13-10-2021

info@q2systemengineering.nl



Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
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De wet is een wijzigingswet op de

Woningwet, Wabo en BW,

met een stelselwijziging tot gevolg.
(meer kwaliteit, slimmer gebruik maken van bewijslast dat er al is, 

makkelijkere vergunningprocedure en een andere verhouding 

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer)
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Wkb eerst voor Gevolgklasse 1 bouwwerken 

Grondgebonden woonfunctie 
(niet in woongebouw, zorg of 
kamergewijze verhuur (>5)) + 
nevenfuncties

Woonboten + nevenfuncties

Grondgebonden logiesfunctie 
= recreatiewoning (niet in 
logiesgebouw)

Industriefunctie met max. 2 
bouwlagen + nevenfuncties 
(bedrijfsmatig bewerken of opslaan 
van materialen en goederen, of voor 
agrarische doeleinden)

Bovengrondse bouwwerk, geen 
gebouwen zijnde van max. 20 m 
hoog, en voor zover infrastructurele 
voorziening uitsluitend voor 
langzaam verkeer



Bron: instituut voor Bouwkwaliteit
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Private kwaliteitsborging met Rijks toelating& toezicht
eerst Gevolgklasse 1 en na evaluatie GK2&3 (knip tussen simpele bouw en bouw met bijvoorbeeld een 

gebruiksmelding/milieu)



Wijzigingen BW

• Aansprakelijkheid na oplevering – art. 7:758 lid 4

• Aanvulling van de waarschuwingsplicht – art. 7:754 lid 2

• Informatieplicht t.a.v. zekerheid/ verzekering van de aannemer – art. 765a

• Waarschuwingsplicht verlengd inhouden van het depot bij de notaris (de 5%-

regel) – art. 7:768

• Oplever- of consumentendossier – art. 7:757a
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https://vng.nl/artikelen/werkende-processen
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Eigenlijk best slim!!??
(voor PREFAB)
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VRAGEN?
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Laatste moment voordat HH,

HH bestaande bouw wordt:

De Gereedmelding

Indieningsvereisten AmvB + 

beheersmaatregelen op 

onderwerpen gevat in het Besluit 

informatie vorderen
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bijlage: Gevolgklasse 1 omschrijving
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Artikel 1.43 Gevolgklasse 1 

1. Een te bouwen bouwwerk valt onder gevolgklasse 1, indien: 

a. het bouwwerk geen rijksmonument is als bedoeld in artikel 1.1. van de Erfgoedwet of geen 

monument of archeologisch monument is waarop artikel 9.1, eerste lid, onder b, van de 

Erfgoedwet van toepassing is, dan wel geen krachtens een provinciale of gemeentelijke 

verordening aangewezen monument of archeologisch monument is of een monument of 

archeologisch monument is waarop, voordat het is aangewezen, een zodanige verordening 

van overeenkomstige toepassing is; 

b. het bouwwerk uitsluitend ten dienste staat van een gebruiksfunctie als bedoeld in het 

tweede lid; 

c. voor het in gebruik nemen of gebruiken van het bouwwerk geen gebruiksmelding als 

bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, of een vergunning voor brandveilig gebruik is vereist; 

d. voor het bouwwerk geen toepassing wordt gegeven aan artikel 1.3 in verband met een in 

hoofdstuk 2 uit het oogpunt van constructieve veiligheid of brandveiligheid gegeven 

voorschrift; en 

e. voor het in werking hebben van de inrichting of het mijnbouwwerk waartoe het bouwwerk 

behoort geen vergunning is vereist als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de 

Wabo. 

2. De gebruiksfunctie, bedoeld in het eerste lid, onder b, is: 

a. een niet in een woongebouw gelegen grondgebonden woonfunctie, niet zijnde een 

woonfunctie voor zorg of een woonfunctie voor kamergewijze verhuur, en nevenfuncties 

daarvan; 

b. een woonfunctie en nevenfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk een drijvend 

bouwwerk betreft;  

c. een niet in een logiesgebouw gelegen grondgebonden logiesfunctie;  

d. een industriefunctie en nevenfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk uit niet meer dan 

twee bouwlagen bestaat;  

e. Een nevengebruiksfunctie van een andere gebruiksfunctie dan genoemd in dit lid, voor zover 
gelegen in een bijbehorend bouwwerk van niet meer dan twee bouwlagen; 

f. een bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde ten behoeve van een 

infrastructurele voorziening bestemd voor langzaam verkeer, voor zover niet gelegen over 

een rijks- of provinciale weg en een te overbruggen afstand van niet meer dan 20 meter; 

of 

g. een ander bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde dan bedoeld onder f dat 

niet hoger is dan 20 meter. 

3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een geheel of gedeeltelijk te vernieuwen 

of te veranderen of een te vergroten bouwwerk. 



Nieuw beleid, producten & processen, bevoegd gezag
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