
Wet kwaliteitsborging weer uitgesteld, 
Omgevingswet ook zeker half jaar later 

De omstreden wet die de kwaliteit van nieuwe bouwwerken moet verbeteren, gaat zeker een 

half jaar later in. 1 januari 2022 wordt op zijn vroegst 1 juli 2022. Hetzelfde geldt voor de 

Omgevingswet. Haagse bronnen rekenen nu al op extra vertraging. 
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De wetgeving voor bouwen en ruimtelijke ordening gaat op de schop. Het kabinet wil dat de 

procedures eenvoudiger en beter worden. Tal van deskundigen en advocaten vrezen echter 

voor vertraging van bouwprojecten. Zij waarschuwen onder meer voor problemen met een 

nieuw ICT-systeem dat verband houdt met de Omgevingswet. Friso de Zeeuw drong onlangs 

al aan op uitstel van minimaal een half jaar. 

Ook op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is al langer kritiek. Zo maken 

kleine en middelgrote bouwbedrijven zich grote zorgen over de kosten en bureaucratie die de 

Wkb vooral zou opleveren. In Cobouw dringen ze vandaag aan op aanpassing van de wet. 

Andere bouwers vinden dat de Wkb helemaal moet worden ingetrokken. 

Twee wetten 

Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken lijkt daar niet toe bereid. Om te 

voorkomen dat de nieuwe regels belangrijke gebiedsontwikkelingen – waaronder 

woningbouw – niet hinderen, stelt ze wel de invoering van de twee nieuwe wetten uit. Na 

overleg met gemeenten, waterschappen en provincies wordt de invoerdatum verschoven van 1 

januari 2022 naar 1 juli 2022. 

Of de wetten dan ook daadwerkelijk ingaan, staat niet vast. De minister waarschuwt op 

voorhand wel dat verder uitstel het Rijk vooral geld gaat kosten. In reactie op zorgen over 

oplopende kosten onder bouwers en gemeenten laat ze weten dat de nieuwe wetten 

budgetneutraal moeten worden ingevoerd over een periode van tien jaar. 

ICT-alternatieven 

Afgesproken is verder dat er tijdelijke alternatieve maatregelen beschikbaar zullen zijn. “Deze 

maatregelen zorgen ervoor dat de wet ook goed van start kan gaan als sommige landelijke of 

lokale voorzieningen niet volledig werken. ICT-oplossingen, zoals het tijdelijk publiceren van 

omgevingsplannen via de huidige digitale standaarden, het overgangsrecht en serviceteams 

die overheden werk uit handen nemen, kunnen dan uitkomst bieden.” 

 

https://www.cobouw.nl/bouwkwaliteit/nieuws/2021/04/friso-de-zeeuw-zeker-een-half-jaar-extra-nodig-voor-omgevingswet-101295179
https://www.cobouw.nl/bouwkwaliteit/nieuws/2021/05/wkb-strop-voor-kleine-bouwers-veel-administratie-hoge-kosten-maar-bouwwijze-verandert-niet-101295975


De twee wetten gaan alleen in op 1 juli 2022 als de overheden een half jaar vóór de 

inwerkingtreding van de wet kunnen oefenen met de tijdelijke alternatieve maatregelen. 

Haagse bronnen vragen zich nu al sterk af of de wetten daadwerkelijk over dertien maanden 

ingaan. “1 juli als ingangsdatum voor bouwwetten is uiterst onhandig zo vlak voor de 

Bouwvak. 1 oktober lijkt mij waarschijnlijker.” 

Bestuursakkoord 

Het is niet de eerste keer dat de Wkb wordt uitgesteld. Eigenlijk zou de wet begin dit jaar 

ingaan. Door gebrek aan pilotprojecten en door corona werd die invoerdatum vorig jaar 

verplaatst. Ook in de Eerste Kamer liep de Wkb ruim anderhalf jaar vertraging op. 

Aanvankelijk wilde de senaat niet stemmen. Nadat Ollongren een bestuursakkoord sloot met 

gemeenten nam de senaat de wet alsnog aan. In dat bestuursakkoord staat onder meer dat met 

minimaal tien procent van de bouwprojecten moet zijn geoefend. In hoeverre die voorwaarde 

nog van kracht is, is niet bekend. 

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dwingt bouwers anders te werken. Zo moeten ze 

een kwaliteitsborger inschakelen en het hele bouwproces vastleggen met foto’s en gegevens. 

Zonder goedgekeurd opleverdossier mag het bouwwerk niet worden gebruikt. 

 

https://www.cobouw.nl/bouwkwaliteit/nieuws/2019/04/gammele-bouwwet-na-658-dagen-terug-in-eerste-kamer-101271783
https://www.cobouw.nl/bouwkwaliteit/nieuws/2020/04/liefde-voor-privaat-bouwtoezicht-moet-nog-ontspruiten-slechts-negen-proefprojecten-uitstel-loert-101283508

