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Tijdelijke Commissie Huizenprijzen 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 

 

Inleiding 

Administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten zijn van grote invloed op de kosten die 

bedrijven en burgers moeten maken. Dat geldt ook voor de bouwkosten. 

 

Hieronder baseren wij ons op ons advies over de regeldruk van de bouwregelgeving (15 

september 2011). Hierin doet Actal meerdere voorstellen ter vereenvoudiging van de bouw-

regelgeving (en de vermindering van de regeldruk). Deze voorstellen dragen tevens bij aan 

lagere bouwkosten.  

 

Meer informatie over dit advies is terug te vinden op onze website via de volgende link: 

http://www.actal.nl/adviezen/bouwstenen-voor-minder-regels/ 

 

Actal hanteert voor zijn advisering het volgende beoordelingskader voor de vermindering van 

regeldruk: 

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn minder belastende 

alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met oog voor dienstverlening? 

 

Hierbij richten wij ons specifiek op de regeldrukkosten. Tegenover de kosten van regels staan 

ook vaak baten (met publieke belangen zoals milieu, energie, derden belangen, veiligheid). 

Daarbij gaat op: hoe minder efficiënt de regelgeving, hoe meer de bouwkosten oplopen. 

 

Regelgeving en bouwkosten 

Hieronder geven wij inzicht in belangrijke elementen uit de bouwregelgeving die de regeldruk en 

de bouwkosten verhogen. Wij betrekken hierbij niet wie deze kosten draagt. Sommige kosten 

komen voor rekening van de aanbieders (in de vorm van kleinere winstmarges van de 

bouwondernemers), andere kosten worden doorberekend in de prijs (en komen dus voor 

rekening van de afnemers).  

1. Bouwregelgeving complex. Bouwregelgeving is erg ingewikkeld door de verschillende 

belangen die hierin spelen. Hierdoor is het voor gewone burgers ondoenlijk om zelf een 

bouwaanvraag in te dienen en zullen bedrijven vaak kiezen voor een professionele 

bouwbegeleiding. (p. 3) 

2. Energieprestatie-coëfficiënt (EPC) ingewikkeld en ondoelmatig. De EPC-Waarde berekening 

is zeer ingewikkeld door de samenhang tussen de verschillende beleidsdoelen. Zo kan een 

kleine aanpassing vanwege brandveiligheid enorm doorwerken in de energieprestatie. In ons 

onderzoek bleek dat volgens stakeholders de milieuopbrengsten in de praktijk tegenvallen, 

zodanig dat het de vraag is in hoeverre het EPC het instrument is voor de beoogde 

vermindering van broeikasgasemissie. (p. 3) 
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3. Welstandsbeslissingen kostbaar en onvoorspelbaar. De beslissingen van de welstands-

commissies worden door veel betrokkenen betwist. Deze beslissingen worden gezien als 

relatief kostbaar en onvoorspelbaar. Ook onzekerheid is geld. (p. 6) 

4. Dubbel werk leidt tot hogere kosten. Er zitten dubbelingen in de bouwregelgeving die door 

een bescheidener rol van de overheid kunnen worden weggenomen. (p. 2) Dit geldt in het 

bijzonder als: 

a. een garantieregeling (zoals Woningborg) van toepassing is; 

b. het gaat om de bouw van (gecertificeerde) cataloguswoningen en/of vooraf 

gefabriceerde onderdelen (bijvoorbeeld een dakkapel); 

c. sprake is van particulier opdrachtgeverschap (met betrekking tot het loslaten van de 

standaarden zoals het aantal stopcontacten en de lichtinval door vensters in muren). 

5. Procedures en termijnen duren lang (en tijd is geld). 

a. Reservering getaxeerde planschade. In de praktijk zorgt planschade voor financiële 

onzekerheid over de gevolgen van een (ver)bouwproject, omdat het bedrag van de 

mogelijke getaxeerde planschade 5 jaar lang gereserveerd moet staan bij de 

gemeente. (p. 4)  

b. Betrokkenen noemen vertragen van bouwprocessen als gevolg van de lange 

doorlooptijd van procedures, zelfs ook van de voorlopige voorziening, bij de Raad van 

State. (p. 4) 

6. Don Quichot-regelgeving. De bouwregels zijn overwegend universeel geformuleerd, terwijl 

risico’s vaak situationeel zijn bepaald. (p. 5) 

a. Doorvalbeveiliging van trapafscheidingen wordt niet alleen toegepast in een 

woonomgeving, maar ook in een bedrijfsomgeving (waar risico’s met kleine kinderen 

zich niet in gelijke mate voordoen). 

b. Brandwering wordt berekend op basis van spiegelsymmetrie, ook als een gebouw 

naast een weg of kanaal staat. 

 

Minder regeldruk en lagere bouwkosten 

De bouwregelgeving is een belangrijk onderwerp vanuit het oogpunt van regeldruk. Ten eerste 

gaat het om een groot aantal burgers en bedrijven. Ten tweede zijn de kosten van procedures 

aanzienlijk. De administratieve lasten zijn alleen voor de Woningwet al fors: per jaar 190.000 

uur en 62,8 miljoen euro voor burgers en 92 miljoen euro voor bedrijven.
1
 Voor de inhoudelijke 

nalevingskosten is geen integrale nulmeting beschikbaar. Naar verwachting bedragen deze 

kosten een veelvoud van de administratieve lasten. Zo bedragen de inhoudelijke 

nalevingskosten van (een deel van) het (oude) bouwbesluit al zo’n 600 miljoen euro per jaar.
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Overigens is er een veelheid aan regelgeving in het fiscale en sociale domein die eveneens van 

invloed zijn op de kosten in de bouwsector. De invloed van deze regelgeving op de kosten in de 

bouw zijn hierboven niet meegenomen. Voor een volledig overzicht van adviezen van Actal kunt 

u terecht op onze website via de volgende link: http://www.actal.nl/adviezen/. 

                                                      
1
 Cijfers van BZK en EL&I uit maart 2012. 

2
 Onderzoek in opdracht van Actal. Ecorys, Proefmeting overige nalevingskosten bouwbesluit, Rotterdam 2009 

http://www.actal.nl/adviezen/

