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Private kwaliteitsborging in Den Haag: nadelig voor bewoners 
Ervaringen gemeente Den Haag met eerste 1,5 jaar Experiment Keurmerk Garantiewoningen 

 

Vanaf 2009 is de gemeente Den Haag betrokken bij private kwaliteitsborging in de bouw. Sinds de 

afronding van de pilot Extern bouwtoezicht neemt de gemeente op uitnodiging van het ministerie van 

BZK deel aan het Experiment Keurmerk Garantiewoningen (hierna: experiment). Dit document 

schetst de bevindingen van de gemeente in dit experiment tot nu toe. 

 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

Door deel te nemen aan het experiment loopt de gemeente Den Haag vooruit op en levert zij een 

bijdrage aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het wetsvoorstel hiervoor is recent naar de 

Tweede Kamer gestuurd. Als de nieuwe wet van kracht wordt, zal –mogelijk in 2018- de toepassing 

van private kwaliteitsborging verplicht worden voor, in eerste instantie alleen, bouwwerken in het lage 

risicosegment (gevolgklasse I). Binnen dit segment valt bijvoorbeeld ook de bouw van grondgebonden 

woningen. 

 

Experiment Keurmerk Garantiewoningen 

Het experiment is wettelijk geregeld in de achtste tranche van de Crisis- en herstelwet (Chw) sinds 1 

oktober 2014. Het is van toepassing op nieuw te bouwen grondgebonden woningen waarvoor een 

waarborgcertificaat van het Keurmerk van de Stichting Garantiewoningen is of wordt verleend en 

geldt uitsluitend in de gemeenten Delft, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Sint Anthonis. Vrij 

vertaald uit het werkplan
1
 van het Instituut voor Bouwkwaliteit is de doelstelling van het experiment 

om: 

- te leren van de samenwerking binnen een ‘echt’ juridisch kader (Chw) waarin de publieke en 

private rollen op een nieuwe manier verdeeld zijn, en 

- zicht te krijgen op de minimale eisen die aan toekomstige instrumenten gesteld moeten 

worden, en 

- te ervaren in hoeverre de ingezette instrumenten daadwerkelijk voldoen aan deze minimum 

eisen.  

In plaats van de preventieve toets door de gemeente voeren Bouwgarant, SWK en Woningborg hun 

werkzaamheden uit in het kader van de door hen verstrekte garantiecertificaten. De gedachte is dat 

waarborginstellingen daarmee de kwaliteit borgen van de nieuw te bouwen woningen op een wijze die 

past in de toekomstige Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het experiment kent een looptijd van 

vijf jaar, tenzij het voortijdig wordt ingehaald door de inwerkingtreding van de wet.  

 

Haagse deelname aan experiment 

Op aanvragen voor bouwplannen die zijn aangemeld bij één van de waarborginstellingen is het 

experiment van toepassing. In haar rol als bevoegd gezag toetst de gemeente de aanvraag 

omgevingsvergunning dan alleen nog aan aspecten van ruimtelijke ordening (bestemmingsplan en 

welstand) en omgevingsveiligheid en –hinder. Om het ministerie van BZK een beeld te kunnen geven 

van de werking van het toegepaste (in dit stadium nog experimentele) instrument voor 

kwaliteitsborging, vervult de gemeente binnen het experiment achter de schermen ook nog zoveel 

mogelijk haar traditionele rol. Daarbij toetst de gemeente in het kader van monitoring het plan aan het 

Bouwbesluit en houdt zij schaduwtoezicht op de technische aspecten in de uitvoering. Bevindingen die 

                                                           
1
 http://www.stichtingibk.nl/wp-content/uploads/2014/02/iBK2014-0110-Werkplan-experiment-Chw.pdf. 
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uit monitoring komen, worden in principe pas na oplevering teruggekoppeld aan de betreffende 

waarborginstelling en het ministerie, tenzij het om constateringen van acuut gevaar gaat. 

 

Omvang van het experiment in Den Haag 

Sinds het experiment eind 2014 van start is gegaan, zijn in Den Haag (peildatum juli 2016) 147 

omgevingsvergunningen voor 1028 grondgebonden woningen aangevraagd. Daarbij valt 33% van de 

ingediende aanvragen voor grondgebonden woningen en 71% van het totaal aantal aangevraagde 

grondgebonden woningen onder het experiment. Aanvragen die buiten het experiment vallen, 

betreffen grotendeels de bouw van vrijstaande woningen voor particuliere opdrachtgevers, waarvan 

ten tijde van de aanvraag nog geen aannemer en daarmee ook geen eventuele waarborginstelling 

bekend was. Inmiddels zijn 38 omgevingsvergunningen onder het experiment verleend. Daarvan zijn 

19 projecten (296 woningen) in aanbouw en 10 projecten (141 woningen) inmiddels in gebruik 

genomen. 

 

Private kwaliteitsborging onder experiment betekent achteruitgang bouwkwaliteit 

Bij aanvang van het experiment bleken veel bouwers nog nauwelijks bekend met het bestaan ervan en 

werden veel aanvragers er door verrast. De door de waarborginstellingen toegepaste instrumenten 

bleken bij aanvang niet ver genoeg ontwikkeld te zijn om tot goede resultaten te leiden, hoewel bij de 

start van het experiment het idee bestond dat de instrumenten klaar waren om ingezet te worden.  

 

Van veel plannen heeft de gemeente geen rapportages van private kwaliteitsborgers ontvangen waaruit 

blijkt dat het bouwplan getoetst is aan het Bouwbesluit en met welk resultaat. In toetsrapportages die 

wél zijn aangeleverd, valt op dat de private partijen met name op het gebied van constructieve 

veiligheid, bouwfysica en gebruiksveiligheid oppervlakkiger toetsen dan de gemeente gewend is te 

doen. Aangeleverde berekeningen blijken doorgaans niet te worden nagerekend. Ook wordt regelmatig 

de samenhang tussen gegevens niet opgemerkt.  

 

Casus 1: diepgang toetsing constructie 

De private kwaliteitsborger heeft de constructie getoetst en geconcludeerd dat de funderingsconstructie 

voldoet. In een rapportage heeft de kelderleverancier aangegeven: Kopmoment t.g.v. excentriciteit moet 

door funderingsbalk worden opgenomen. Bij de berekening van de wapening van de funderingsbalken 

heeft de hoofdconstructeur hier echter geen rekening mee gehouden. Opname moment door 

funderingsbalken kan misschien gerealiseerd worden, maar dit is niet uitgewerkt. Het probleem is dat de 

kelderleverancier en de hoofdconstructeur beiden de uitwerking van de verbinding bij de ander 

neerleggen. De kelderleverancier geeft wel het kopmoment voor de funderingsbalk op in zijn 

deelberekening, echter de hoofdconstructeur doet hier niets mee. In de toetsrapportage geeft de private 

kwaliteitsborger aan: Principe-aansluiting van de kelder op de fundering van de constructeur van de 

kelderbak en de hoofdconstructeur komt overeen. Dit betreft echter uitsluitend het beoordelen van het 

principe van de aansluiting. De private kwaliteitsborger heeft niet opgemerkt dat de leverancier het 

kopmoment wil laten opnemen door de funderingsbalken. Misschien gaat dit in de praktijk toevallig goed, 

maar het is niet opgemerkt of uitgewerkt. De gemeente heeft in dit geval niet ingegrepen omdat van acuut 

gevaar geen sprake is en de verwachte gevolgen beperkt zijn. 

 

Casus 2: diepgang toetsing bouwfysica 1 

De private kwaliteitsborger plaatst luchtverversing in de categorie ‘niet strijdig (buitencontrole)’ maar 

merkt daarbij het volgende op: De minimaal vereiste capaciteiten van ventilatietoe- en afvoer zijn 

aanwezig. Echter, per woning is een ventilatieschema op tekening aangegeven. Qua hoofdopzet is dit 

akkoord, maar bij drie van de vijf woningen voldoen diverse ruimten niet aan de eis: er wordt niet voldaan 

aan het minimum van  7,0 dm3/s per verblijfsruimte of 14 dm3/s voor een badruimte en in een 

woonkamer/ keuken wordt ook het vereiste debiet niet gehaald. 
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Casus 3: diepgang toetsing bouwfysica 2 

De private kwaliteitsborger geeft aan dat het plan qua energiezuinigheid voldoet, met de volgende 

opmerking: De aangegeven isolatiewaarden in de EPC-berekening voldoen aan de vereiste minimale 

waarden. Op basis van de details is aannemelijk dat deze waarden ook gerealiseerd kunnen worden. Echter, 

in de detailtekening van het dak is te zien dat de isolatiedikte slechts 110 mm is. Zelfs met de meest 

hoogwaardige isolatiematerialen kan daarmee niet aan de eis van minimaal 6,0 m2K/W voldaan worden.  

 

In de huidige praktijk (buiten het experiment) gaat de gemeente bij het constateren van -te verwachten-

gebreken direct in gesprek met de betrokkenen en worden de tekeningen en berekeningen erop 

aangepast. Binnen het experiment doet de gemeente dit niet. Veel constateringen van de gemeente zijn 

daarom blijven staan omdat ze privaat niet werden opgemerkt. Zolang ze geen acuut gevaar 

opleverden heeft de gemeente de bouw er niet op stilgelegd, hoewel in de huidige praktijk geen 

toestemming voor de bouw zou zijn gegeven. In verband met onomkeerbaarheid is niet te verwachten 

dat de geconstateerde fouten in een later stadium alsnog allemaal opgelost worden. 

 

Met name op het vlak van constructieve veiligheid heeft een oppervlakkige private toets bij vier van 

de tien opgeleverde projecten toch tot ingrijpen door de gemeente geleid. Daarbij is twee keer de bouw 

stilgelegd toen men op basis van onjuiste tekeningen en/of berekeningen aan de slag was gegaan. Van 

de overige twee projecten heeft de gemeente stillegging voorkomen door de partijen vooraf toch maar 

op de hoogte te stellen van de geconstateerde tekortkomingen. Van de meeste overige projecten 

ontving de gemeente de technische gegevens of helemaal niet of te laat, waarbij veelal achteraf alsnog 

(onomkeerbare) strijd met het Bouwbesluit werd geconstateerd. Waar de onderdelen bouwfysica, 

constructieve veiligheid en gebruiksveiligheid bij de gemeente bovenaan de prioriteitenlijst staan, 

geven de waarborginstellingen er een beduidend lagere prioriteit aan.  

 

Zowel bouwers als private kwaliteitsborgers passen hun manier van werken en intensiteit van toetsing 

gaandeweg aan sinds de start van het experiment. Naar het oordeel van de gemeente is er echter nog 

lang geen sprake van een voldoende functionerend systeem. In de gevallen dat voldoende kwaliteit 

geleverd wordt, heeft de gemeente het beeld dat dit vaker toe te schrijven is aan een –toevallig- goede 

aannemer of adviseur dan aan een goed systeem van kwaliteitsborging. 

 

Casus 4: stillegging door gemeente 1 

Van een bouwplan voor 37 woningen tonen de ontvangen tekeningen van de wapening in de 

funderingsbalken dat de detaillering van de wapening niet voldoet aan de Eurocode 2. Daarbij worden voor 

de doorvoer van de stadsverwarming ook nog grote sparingen aangebracht in de funderingsbalken, 

gelegen direct naast de paalfundering. Een berekening voor de extra benodigde wapening rondom deze 

sparingen ontbreekt. Om de voortgang van de bouwwerkzaamheden niet te frustreren heeft de gemeente 

rechtstreeks contact opgenomen met de constructeur, zodat deze de wapening snel kon aanpassen. 

De constructeur leverde daarop een aangepaste wapeningstekening aan, waarbij de getekende wapening 

niet overeen kwam met de aanvullende berekening voor de benodigde extra wapening rondom de 

sparingen. Het bracht de betrokken waarborginstelling tot de mededeling dat met de aangepaste tekening 

de kwaliteit van het werk geborgd is. Omdat de tekortkoming niet werd onderkend, heeft de gemeente 

opnieuw contact opgenomen met de constructeur om de fouten te herstellen. Op het moment dat de 

gemeente de opmerkingen over de benodigde extra wapening rondom de sparingen kenbaar maakte en de 

bouw stil legde, was er al een funderingsbalk gestort. Als herstelmaatregel voor deze funderingsbalk heeft 

de constructeur een alternatief krachtsmodel uitgewerkt, waarbij de bovenliggende betonwand als 

wandligger moet werken en hierop ook gewapend moet worden. De constructeur heeft hiervoor de 

benodigde wandwapening berekend maar de bijbehorende wapeningstekening van de wand niet 

aangeleverd. Voor de gemeente blijft daarmee uiteindelijk onduidelijk of er is voldaan aan de eisen met 

betrekking tot constructieve veiligheid. Wat de private kwaliteitsborger ervan vindt, is bij de gemeente niet 

bekend geworden. Hoewel geen sprake was van acuut gevaar, heeft de gemeente met het oog op het grote 

aantal gedupeerden bij dit dossier toch ingegrepen. 
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Casus 5: bijsturing door gemeente 

In de stabiliteitsberekening van een bouwplan voor 15 woningen wordt het aandeel windbelasting op de 

stabiliteitswand onaannemelijk laag in rekening gebracht en tevens worden de belastingcombinaties te 

gunstig aangenomen. Bovendien zijn de in rekening gebrachte belastingcombinaties niet in 

overeenstemming met de Eurocode. Door deze onjuiste berekeningswijze wordt de funderingspaal onder 

de stabiliteitswand als drukpaal aangenomen, terwijl deze mogelijk een functie als trekpaal moet hebben. 

De constructeur geeft hierop als reactie dat de stabiliteit in de praktijk waarschijnlijk wel goed gaat 

vanwege verborgen draagwegen, ook al kan dit niet aangetoond worden. 

Op de wapeningstekeningen van de funderingsbalken is slechts enige praktische wapening aangegeven ter 

plaatse van de sparingen. De gemeente neemt hierover contact op met de constructeur vanwege de 

ongunstige locatie van de sparingen ter plaatse van de hoogste dwarskracht vlakbij de funderingspaal. De 

constructeur zegt te hopen op verborgen veiligheden, maar is dan toch bereid een aanvullende berekening 

te maken. Hieruit blijkt dat de wapeningstekeningen moeten worden aangepast. Van private 

kwaliteitsborging is de gemeente hierbij overigens niets gebleken. 

 

Casus 6: stillegging door gemeente 2 

Voor de bouw van een woning is in de berekening van de constructeur in de computeruitvoer af te lezen 

dat het gekozen staalprofiel van een stalen ligger in de verdiepingsvloer niet voldoet. De toelaatbare 

staalspanning wordt ruim overschreden. Dit wordt zowel door de aannemer en constructeur als de private 

kwaliteitsborger niet opgemerkt. Op de constructietekening staat hetzelfde stalen profiel als gekozen is in 

de foutieve berekening. De stalen ligger moet in de gebruiksfase zowel belasting van de 1e verdieping als 

van de 2e verdieping dragen. Wegens instortingsgevaar bij verder bouwen heeft de gemeente de bouw 

stilgelegd nadat deze stalen ligger op het werk in de 1e verdiepingsvloer was aangebracht. De constructeur 

heeft daarop de berekening aangepast en er is in het werk alsnog een nieuwe stalen ligger aangebracht die 

wel voldoet. 

 

Omgevingsveiligheid staat niet los van de bouwtechniek 

In haar nieuwe rol merkt de gemeente duidelijk op een veel grotere afstand van de bouw te staan dan 

zij gewend is. Ondanks de grotere afstand moet de gemeente onder het experiment wel blijven toezien 

op omgevingsveiligheid en –hinder. Deze veiligheid kan echter niet los worden gezien van de 

bouwtechnniek waarvan de gemeente geacht wordt niet meer te zijn. Dit blijkt voor alle partijen tot 

onduidelijkheid te leiden. Normaal kent de gemeente de technische eigenschappen van een bouwplan 

en stuurt zij bij het toetsen van het bouwplan en constructiegegevens vooraf al bij in bepaalde keuzes 

voor de uitvoering. Binnen het experiment doet de gemeente die preventieve toets niet. De gemeente 

wordt onder het experiment meestal niet meer vroeg in het proces uitgenodigd (bijvoorbeeld bij een 

heibespreking) omdat zij in principe niet meer over techniek en bouwkwaliteit gaat. Dit leidt ertoe dat 

de gemeente regelmatig wordt geconfronteerd met een verkeerd gekozen funderingstechniek op het 

moment dat deze al wordt toegepast. Een paar keer is het nodig geweest de bouw hierop stil te leggen, 

omdat als gevolg van te grote trillingen mogelijke schade en hinder voor belendende panden aan de 

orde was. Eenmaal kwam dit te laat en was al cosmetische schade aan belendende woningen ontstaan. 

 

In een ander geval bestond bij de gemeente zorg over de keuze voor een fundering op staal. Deze 

keuze leverde een grote kans op verzakking en scheurvorming bij de betreffende woning én zou 

toekomstige bouwers op belendende percelen dwingen te kiezen voor trillingsarme technieken om de 

op staal gefundeerde woning te ontzien. Hoewel strikt genomen geen sprake was van strijd met het 

Bouwbesluit (verzakken mag), voelde de gemeente het wel als haar zorgplicht de betrokkenen op de 

risico’s te wijzen. Waar in de huidige praktijk de gemeente hier in een vroeg stadium het gesprek over 

zou zijn aangegaan, heeft de gemeente nu in een brief aan de vergunninghouder haar zorgen kenbaar 

gemaakt op het moment dat men al wilde starten met de bouw. De private kwaliteitsborger bleek de 

risico’s lager in te schatten. Uiteindelijk is de fundering op staal gerealiseerd. 
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Combinatie privaat en publiek toezicht maakt bouwproces ingewikkelder 

Het uit elkaar trekken van ruimtelijke ordening en techniek leidt in meerdere opzichten tot 

onduidelijkheid. Het heeft tot gevolg dat gemeentelijk toezicht en privaat toezicht naast elkaar bestaan, 

waarbij de gemeente op grotere afstand van de bouw staat dan in het huidige stelsel.  

 

Bouwende partijen blijken onder het experiment dan ook minder geneigd te zijn om rekening te 

houden met de gemeente, ook met betrekking tot zaken waar de gemeente nog wél van is. Zo vergeten 

bouwers veel vaker dan normaal om de ‘start bouw’ te melden. Ook constateert de gemeente een 

afname van alertheid op vergunningplicht en op het bouwen conform de vergunning: er wordt vaker 

afgeweken van de vergunning en vaker iets gebouwd dat ten onrechte als vergunningvrij was 

ingeschat.  

 

Onuitvoerbaar proces van oplevering 

In de werkafspraken van het experiment is geregeld en als voorwaarde in de omgevingsvergunning is 

opgenomen dat het opgeleverde bouwwerk pas in gebruik genomen mag worden nadat dit bij de 

gemeente: 

- gereed is gemeld, 

- de kwaliteitsborger een verklaring heeft afgegeven dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat 

in het voldoen aan het Bouwbesluit én, 

- een opleverdossier aan de gemeente is verstrekt. 

De praktijk is weerbarstiger. Tot nu toe zijn alle onder het experiment opgeleverde woningen in 

gebruik genomen ruim vóórdat deze formeel gereed gemeld waren en vóórdat een goedkeurende 

verklaring en opleverdossier bij de gemeente waren aangeleverd. In de praktijk ontvangen toekomstige 

bewoners de sleutels van hun woningen namelijk van de aannemer zodra hun (diefstalgevoelige) CV-

ketel is geplaatst. Een opleverdossier is er dan nog niet. De formele gereedmelding wacht doorgaans 

ook nog op de laatste woning van een project, wat met gefaseerde bouw zomaar een flinke tijd later 

kan zijn.  

 

Deze praktijk van onduidelijke oplevering doet zich ook voor onder het huidige stelsel en vormt een 

reden tot handhaving. Echter, in de huidige praktijk houdt de gemeente zelf toezicht op de bouw, heeft 

daarmee voortdurend inzicht in de bouwkwaliteit en stuurt zo nodig bij. Of aan het eind van het proces 

de ingebruikname verantwoord is, heeft de gemeente dan voldoende in beeld. Bij problematische  

projecten heeft de gemeente al op een eerder moment gecorrigeerd of zelfs de bouw stil gelegd, wat 

ongepaste ingebruikname voorkomt.   

 

Binnen het experiment heeft de gemeente nu te maken met het bewoond zijn van woningen zonder dat 

bekend is in hoeverre bewoning van die panden verantwoord is. De bewoners zelf staan volledig 

buiten het proces totdat ze de sleutel krijgen. Het risico bestaat dat zij, zonder het te weten,  

ondeugdelijke woningen hebben betrokken. Handhaving na onterechte ingebruikname -door 

bijvoorbeeld bewoners de toegang tot hun woning te ontzeggen- is een zware maatregel waartoe 

zonder gegrond vermoeden van gevaar niet snel zal worden overgegaan. Nietsvermoedende bewoners 

zouden er immers de dupe van worden.  

 

Private kwaliteitsborgers handhaven niet 

Binnen het experiment ligt de handhavende rol met betrekking tot (af)bouw en ingebruikname bij de 

private kwaliteitsborger, hoewel deze zelf niet de formele bevoegdheid heeft om de bouw stil te 
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leggen. De gemeente heeft grote twijfels of een private kwaliteitsborger, die doorgaans op afstand van 

het project en de stad zit, voldoende in staat en bereid is deze handhavende rol te vervullen. Binnen het 

experiment hebben private kwaliteitsborgers nooit voorkomen dat woningen in gebruik genomen 

worden zonder dat aan de vereisten voor oplevering is voldaan.  

 

In het algemeen heeft de gemeente het beeld dat privaat te weinig ingegrepen wordt wanneer 

afwijkingen worden geconstateerd. Het is meerdere malen voorgekomen dat de gemeente een 

waarborginstelling wees op afwijkingen, waarop werd gereageerd met de toezegging dat aan het eind 

van de rit de aannemer wel om bewijslast gevraagd zou worden. Verder heeft de gemeente in het 

experiment waargenomen dat private kwaliteitsborgers tekortkomingen constateerden, maar niet dat 

deze afdwongen dat de tekortkomingen ook werden opgelost. Het is slechts eenmaal voorgekomen dat 

een private kwaliteitsborger de gemeente gevraagd heeft om de bouw stil te leggen.  

 

Terughoudendheid bij leveren verklaring bij gereedmelding 

Op dit moment zijn in Den Haag 141 woningen (10 vergunningen) in gebruik genomen, waarvan er 

slechts 39 (3 vergunningen) uiteindelijk formeel zijn gereed gemeld met de aanlevering van een 

opleverdossier. Een ‘goedkeurende’ verklaring bij gereedmelding, waarin de private kwaliteitsborger 

aangeeft een gerechtvaardigd vertrouwen te hebben dat het opgeleverde bouwwerk voldoet aan wet- 

en regelgeving, heeft de gemeente uiteindelijk echter maar van twee van de 10 opgeleverde projecten 

ontvangen. Dit betekent dat 102 woningen zonder de gevraagde verantwoording afgebouwd en in 

gebruik genomen te zijn. Er lijkt bij de private kwaliteitsborgers een grote terughoudendheid te 

bestaan om een ‘goedkeurende’ verklaring af te geven.  

 

Sommige woningen zijn al een jaar in gebruik zonder dat hiervoor een ‘goedkeurende’ verklaring is 

afgegeven, ook niet nadat de gemeente hier om gevraagd heeft. Denkbaar is dat de private 

kwaliteitsborgers in voorkomende gevallen geen ‘goedkeurende’ verklaring af kúnnen geven omdat ze 

tekortkomingen in het bouwwerk geconstateerd hebben. De gemeente heeft dan eigenlijk een 

verklaring nodig dat níet is voldaan aan wet- en regelgeving, om inhoudelijk de afweging te kunnen 

maken of handhaving noodzakelijk is. Ook een dergelijke ‘afkeurende’ verklaring heeft de gemeente 

echter tot nu toe niet ontvangen. 

 

Het is overigens ook voorgekomen dat een private kwaliteitsborger –een half jaar na ingebruikname- 

een goedkeurende verklaring afgaf nadat de gemeente er meerdere malen op gewezen had dat het 

betreffende bouwwerk niet voldoet aan de eisen op het gebied van constructie, bouwfysica en 

gebruiksveiligheid. De waarborginstelling heeft, na hier op aangesproken te zijn, verklaard zich alleen 

als instrumentaanbieder en –beheerder te zien en verwijst de gemeente door naar de betrokken 

kwaliteitsborger (aannemer).  

 

Meer handhaving bestaande bouw voor de gemeente 

Zoals aangegeven, komt het binnen het experiment veel voor dat woningen zonder zichtbare bijsturing 

worden afgebouwd en toetreden tot de voorraad ‘bestaande bouw’ terwijl kwaliteitsborging lijkt te zijn 

overgeslagen of onvoldoende heeft plaatsgevonden. Als het om de kwaliteit van bestaande bouw gaat, 

blijft de gemeente de partij die daar toezicht op houdt. Problemen als gevolg van bouwtechnische 

onvolkomenheden die zich naar verwachting pas op termijn zullen voordoen, plaatsen de gemeente als 

gevolg van het experiment voor een grotere handhavingsopgave. Hoewel verzekerd middels het 

waarborgcertificaat, zijn op termijn incidenten te verwachten in verband met bijvoorbeeld verzakking 

en scheurvorming. Ook het ‘vergeten’ van de op afstand staande gemeente met meer illegale bouw tot 

gevolg, zal tot een toename van handhavingskwesties leiden. 
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Samenvatting en conclusie 

De gemeente Den Haag constateert dat private kwaliteitsborging binnen het experiment niet naar 

behoren functioneert. Het uit elkaar trekken van ruimtelijke ordening en techniek in de vergunning 

leidt tot onduidelijkheid en daardoor tot een toename van trillingsschade en illegale bouw. Ten aanzien 

van de periode rond de oplevering vermoedt de gemeente dat dit proces onmogelijk kan verlopen zoals 

dat in de werkafspraken van het experiment en het wetsvoorstel is opgenomen. Van een beheerst 

proces van de overgang naar bestaande bouw is in elk geval vooralsnog geen sprake. De private 

kwaliteitsborging binnen het experiment belast de gemeente met een grotere handhavingsopgave, een 

grotere kans op incidenten en de onmogelijkheid om voldoende invulling te geven aan haar zorgplicht. 

De private kwaliteitsborging binnen het experiment belast de bewoners met een achteruitgang van de 

bouwkwaliteit. 


