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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Stand van zaken Financiën en Wet 

kwaliteitsborging bouwen voor 

gemeenten 

Inleiding 

Met deze notitie willen we de actuele stand van zaken geven, en waar mogelijk duidelijkheid 

scheppen op een aantal onderwerpen die te maken hebben met de impact van de Wet 

kwaliteitsborging bouwen (Wkb) op de gemeentelijke financiën. 

Disclaimer 

De impact die de Wkb op de gemeentelijke financiën zal hebben, is van gemeente tot gemeente 

zeer verschillend. Deze notitie beoogt daar ook geen algemeen beeld, of lokale duidelijkheid over te 

geven.  

 

1. Onderzoek naar de financiële effecten 

In het afgelopen voorjaar (2021) is een zogenaamd ‘artikel-2 onderzoek’ gedaan naar de financiële 

effecten van de invoering van de Wkb. Dit onderzoek is onder gezamenlijk opdrachtgeverschap van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en de VNG uitgevoerd, door 

onderzoeksbureau Cebeon. Het eindrapport van het onderzoek is gepubliceerd, bij een kamerbrief 

van 16 december 2021. Bij het onderzoek zijn een aantal gemeenten betrokken geweest, en bij de 

uitkomsten is de VNG betrokken. Vanuit het gemeentelijk domein bestaat herkenning op de 

fundamentele observatie dat invoering van de Wkb niet financieel neutraal zal kunnen verlopen, en 

op basis van de uitkomsten heeft de VNG namens de gemeenten een claim neergelegd bij de 

Minister, zie het volgende punt. Een omissie in het rapport is dat men niet heeft kunnen achterhalen 

wat de impact van de stelselwijziging op toezicht & handhaving activiteiten door gemeenten zal zijn 

– dit is in het onderzoek een PM post geworden, en blijft dus voorlopig een blinde vlek.  

 

https://www.vng.nl/
https://open.overheid.nl/repository/ronl-6b1c2c8a-b5ed-4b07-ab6d-d4b14f8b47a5/1/pdf/eindrapport-onderzoek-artikel-2-fvw-wkb.pdf
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2. Compensatie-afspraak 

Interbestuurlijk is – op basis van het hierboven besproken onderzoeksrapport - een afspraak 

gemaakt, tussen het Ministerie van BZK en de VNG namens gemeenten, over de compensatie voor 

de invoeringskosten en structurele effecten van de Wkb voor gemeenten. De Minister heeft dit in 

een kamerbrief van 16 december 2021 gemeld. De compensatie bedraagt: 

• Incidenteel € 35 miljoen, ter dekking van de invoeringskosten. € 10 miljoen daarvan is in de 

decembercirculaire ’21 beschikbaar gesteld aan gemeenten. De resterende € 25 miljoen 

verwachten wij in de meicirculaire ’22. 

• Structureel € 10 miljoen per jaar, ter dekking van de uitvoeringskosten die nu niet meer 

door leges gedekt worden (bijvoorbeeld het afhandelen van de meldingen). Deze zal naar 

verwachting vanaf inwerkingtreding (1 januari 2023) beschikbaar komen. 

Deze bedragen zijn door de Minister in een kamerbrief van 28 januari meegedeeld1. 

Hierbij spelen nog twee zaken: 

• De mogelijk te verwachten toenemende kosten voor Toezicht en Handhaving. Deze zijn in 

de compensatie buiten beschouwing gelaten, en zullen eerst in de praktijk moeten blijken. 

De VNG houdt dit onderdeel op de agenda voor monitoring, evaluatie en eventueel 

aanvullende claim. 

• De verdeelsleutel waarmee de compensatie over de gemeenten verdeeld wordt. De VNG 

adviseert hierover aan BZK. Op dit moment wordt een voorstel ontwikkeld voor de 

incidentele compensatie die recht doet aan de verdeling van de invoeringskosten tussen 

verschillende typen gemeente.   

 

3. Monitoring 

De bestuurlijke afspraken over de stelselwijziging Wkb bevatten ook afspraken over de monitoring 

van de effecten van de stelselwijziging. Deze zijn ten eerste in kwalitatieve zin (‘… en tegen 

aanvaardbare kosten …’) besproken, maar de Wet Financiële verhoudingen vereist ook een 

evaluatie van de financiële effecten van de stelselwijzigingen. De onzekerheid van de invloed op 

toezicht en handhaving, en daardoor het ontbreken van compensatie op dit onderdeel, maakt deze 

monitoring voor gemeenten ook heel relevant. De monitoring van de effecten moeten we bekijken in 

samenhang met de impact van de Omgevingswet – deze twee stelselwijzigingen zijn in financieel 

effect voor gemeenten niet los van elkaar te zien. Voor de kwalitatieve monitoring worden nog wel 

twee kanalen (Ow en Wkb) gevolgd, voor de financiële monitoring beogen wij een integraal proces 

voor beide wetten op te zetten.  

 

Het is belangrijk, zowel voor de individuele gemeente als voor het gemeentelijk domein 

gezamenlijk, om deze monitoring vanaf het moment van inwerkingtreding operationeel te hebben, 

zodat we de verandering direct in de werkelijkheid kunnen meten. Periodiek zullen monitoringsdata 

opgewerkt worden naar evalueerbare uitkomsten, om ook de discussie met het Rijk over de 

financiële verhoudingen te kunnen voeren. Deze monitoring (en de evaluatie-uitkomsten) zijn ook 

relevant voor de discussie over het uitbreiden van de Wkb naar gevolgklasse 2 en 3. Als we vanaf 

 
1 De Minister ging in deze kamerbrief overigens nog uit van een inwerkingtreding op 1 juli 2022. 
Daardoor staat voor 2022 een compensatiebedrag van 30 miljoen genoemd (25mln incidenteel en 
5mln (= een half jaar) structureel). Daar is 5 mln vanaf gegaan in verband met het uitstel van de 
inwerkingtreding. 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-a5703525-16f7-4237-ab57-be0aaa16188f/1/pdf/kamerbrief-over-inwerkingtreding-wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/01/28/kamerbrief-over-onderliggende-reeksen-overige-dossiers-medeoverheden
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nu inzichtelijk kunnen maken hoe de initiatieven en de werklast over die gevolgklassen verdeeld 

zijn, kunnen we een beter oordeel vormen over de impact en de financiële gevolgen van die 

uitbreiding. Daarmee krijgt de financiële monitoring van de stelselwijziging Wkb vier belangrijke 

onderdelen: 
(1) De aantallen initiatieven in het bouwdomein en de verdeling over de verschillende 

gevolgklassen 

(2) De balans tussen het wegvallen van werkzaamheden (vergunningtoetsing en toezicht) en 

het wegvallen van de bijbehorende leges. 

(3) De impact van de werkzaamheden die voor de vergunningaanvraag in plaats komen in 

verhouding tot de compensatie daarvoor 

(4) De impact op toezicht en handhaving 

We zien op deze onderdelen al eerste bevindingen vanuit de proefprojecten, bijvoorbeeld de 

observatie dat veel initiatieven niet in de ‘happy flow’ lopen, en daarmee meer capaciteit vragen dan 

verwacht. 

 

Kan je iets doen? 

De VNG organiseert werkplaatsen “Omgevingswet en Begroting” waarin het onderwerp Wkb een 

belangrijke rol speelt. Via die werkplaats krijg je als gemeente handvaten om de impact van de Wkb 

op de begroting van komend jaar inzichtelijk te maken. Eén van de observaties in deze 

werkplaatsen is, dat het raadzaam kan zijn om een egalisatiereserve aan te leggen (of aan te 

vullen) om de kosten voor afwikkeling van lopende initiatieven ná inwerkingtreding te dekken. Deze 

reserve zou mogelijk ook gebruikt kunnen worden om de (mogelijk) stijgende kosten per initiatief in 

de overgangsperiode iets te dempen. 

 

 

 

 

 

https://vng.nl/artikelen/werkplaatsen-omgevingswet-begroting

