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Betreft: Bestuursakkoord over wetsvoorstel Kwaliteitsborging

Geachte heer Bergman,
Recent heeft de VNG een akkoord gesloten met het ministerie van BZK over
implementatie van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen (wetsvoorstel
34.453). Dit akkoord neemt de voornaamste bezwaren en problemen weg die de VNG
had met het wetsvoorstel. De vraag ontstaat vervolgens of het voorstel nu ook door uw
leden tot wet gemaakt wordt.
Metaalunie wil u namens haar vele leden die toeleveren aan de bouw graag wijzen op de
mogelijkheden die deze wet geeft. In het huidige tijdsgewricht krijgen thema's als
energieneutraal bouwen en duurzaam en circulair bouwen veel aandacht. Gekoppeld aan
de grote bouwopgave is de totale opgave van de bouw op z'n minst als enorm te
omschrijven.
Het is belangrijk om vast te stellen dat op de aspecten energie en duurzaamheid al enige
tijd bepalingen zijn opgenomen in het Bouwbesluit. De controle op de toepassing van die
bepalingen en de realisatie van de aan deze bepalingen gerelateerde voorzieningen in de
'as-built situatie' is vrijwel als niet bestaand te beschouwen. Constructieve veiligheid en
brandveiligheid vormen feitelijk de hoofdmoot van hetgeen (soms) nog wordt
gecontroleerd door het huidige stelsel.
Het voorstelde stelsel van de wet Kwaliteitsborging biedt juist de mogelijkheid om de
werkelijke realisatie te controleren in plaats van de papieren werkelijkheid van een
vergunningsaanvraag. Ook op de uiterst relevante bepalingen rondom energie en
duurzaamheid (en circulariteit), die in de Omgevingswet ook nog lokaal kunnen worden
aangescherpt. Onderzoek toont al langer aan dat er op dit moment zo niet gebouwd
wordt. En daarmee wordt er dus minder energiezuinig en duurzaam (en circulair)
gebouwd dan wenselijk.
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M ede om dat de as-built controle ook al op de andere hoofdonderw erpen vele
kent, zien w ij bovengenoem de punten als een uiterst belangrijk voordeel van
invoering van de w et op de Kw aliteitsborging. W ij vragen u dan ook dringend
voorliggende w etsvoorstel te aanvaarden en w ij vragen tevens het m inisterie
adequate im plem entatie te kom en.
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