Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in schemavorm

Aanvraag
omgevingsvergunning
Gegeven over:
- Welstand
- RO.
- Bouwveiligheid
-Duiding Kwaliteitsborger
-

ZBO
Beoordeling
Instrumenten
ontwikkeld door
inststrumentbeheerder

Vraagbaak/
beheer voor
gelijkwaardige
oplossing
Beheer
milieudatabase
EKV-beheer

ROL gemeente

Instrumentbeheerder

erkenning

Steeksproefsgewijze
beoordeling
Bouwwerken
Op functioneren
kwaliteitsborger

Omgevingsvergunning

Bouwproces met
begeleiding
kwaliteitsborger
Kwaliteitsborger
gaat over risicobeoordeling

kwaliteitsborger

Gemeente moet
op gezag
kwaliteitsborger
zonder eigen
onderzoek
handhavend
optreden
Ontvangst aan
einde blinde
envelop met
verklaring
kwaliteitsborger
(envelop bevat
alleen info over
handhaving
bestaande
voorrraad, niet
de gerealiseerde
kwaliteit)

Aannemer levert

beperkt
overdrachtsdossier
aan opdrachtgever

Herstel door
aannemer
gebreken bij
oplevering

Aannemer voor 20 jaar aansprakelijk voor alle gebreken; afwijkende afspraken alleen
mogelijk bij professionele opdrachtgever bij instemming van die opdrachtgever;

Figuur 1 –Voorstel van de minister zoals gezonden naar de TK, 21 april 2016
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Figuur 2 - Voorstel van wet zoals geamendeerd door de TK (februari 2017)
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Figuur 3 – Voorstel van wet tezamen met voorstel van Besluit van de minister aan de EK
(in track changes t.o.v. aangenomen wetsvoorstel in TK), mei 2017

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in schemavorm

Aanvraag
omgevingsvergunning
Gegeven over:
- Welstand
- RO.
- Bouwveiligheid
-Duiding Kwaliteitsborger

ZBO

Omgevingsvergunning

Beoordeling
Instrumenten
ontwikkeld door
inststrumentbeheerder
Instrumentbeheerder

erkenning

Steeksproefsgewijze beoordeling
Bouwwerken
Op functioneren
kwaliteitsborger
Vraagbaak/beheer
voor gelijkwaardige
oplossing
Beheer
milieudatabase

ROL gemeente

kwaliteitsborger

EKV-beheer

Bouwproces met
begeleiding
kwaliteitsborger
Kwaliteitsborger
gaat over risicobeoordeling

Aannemer levert

beperkt
overdrachtsdossier
aan opdrachtgever

Vergunninghouder
levert zeer beperkt
overdrachtsdossier
aan gemeente 10
dagen voor
sleuteloverdracht

Herstel door
aannemer
gebreken bij
oplevering

Gemeente moet
op gezag
kwaliteitsborger
zonder eigen
onderzoek
handhavend
optreden
Ontvangst aan
einde blinde
envelop met
verklaring
kwaliteitsborger

Gemeente neemt
binnen 10 dagen
besluit over
ingebruikname
op grond van
onvoldoende
informatie:

- weigering of
toestemming al
dan niet onder
voorwaarden
gekoppeld aan
lastgeving onder
dwangsom met
termijnen

Aannemer voor 20 jaar aansprakelijk voor alle gebreken; afwijkende afspraken alleen
mogelijk bij professionele opdrachtgever bij instemming van die opdrachtgever;

Figuur 4 – Voorstel van wet tezamen met voorstel van Besluit van de minister aan de EK
(zonder track changes t.o.v. aangenomen wetsvoorstel in TK), mei 2017
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Figuur 5 – Ideale schema van beoogde Wet in samenhang met nog aan te passen AMvB
(in track changes t.o.v. aangenomen wet en amendementen/moties TK)
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Figuur 6 – Ideale schema van beoogde Wet in samenhang met nog aan te passen AMvB
(zonder track changes t.o.v. aangenomen wet en amendementen/moties TK)

