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Zorgplicht 

Wet- en regelgeving 
Woningwet 

Omgevingswet (nog niet ingegaan) 

Bouwbesluit 2012 

Besluit bouwwerken leefomgeving (nog niet ingegaan) 

Besluit activiteiten leefomgeving (nog niet ingegaan) 

Besluit kwaliteit leefomgeving (nog niet ingegaan) 

Omgevingsbesluit (nog niet ingegaan) 

 

Toelichting 
Dit hoofdstuk is tot stand gekomen om het begrip “zorgplicht” nader te duiden en om deze 
term inhoudelijk handen en voeten te geven.  

Indien wet- en regelgeving niet zwart-wit omschrijft waaraan u als eigenaar, gebruiker of 
exploitant een bouwwerk of zelfs een installatie dient te voldoen, waar dient u dan wel aan 
te voldoen? 

 

Kort gezegd: u heeft dan alsnog een zorgplicht! 

 

Voorschriften 
Om te voldoen aan zorgplicht is het heel belangrijk om te weten dat Melford u aanraadt de 
volgende stelling in het achterhoofd te houden: 

 

“Het is niet de geldende wet- en regelgeving die bepaalt waaraan de situatie ter plekke dient 
te voldoen, maar het is de situatie ter plekke die duidt welke wet- en regelgeving van 
toepassing is.” 

 

Dit kan vrij duidelijk uitgelegd worden met een korte toelichting en een sprekend voorbeeld. 
Bovengenoemde stelling omschrijft namelijk het feit dat iedere situatie ter plekke uniek zou 
kunnen zijn. En juist dat is nou ook in veel gevallen aan de orde. Uiteraard is het mogelijk om 
een gebouw vanaf scratch te gaan ontwerpen en op papier verder uit te diepen. Er ontstaat 
dan echter al een theoretische weergave van een praktijksituatie die op termijn gerealiseerd 
gaat worden. Veel zaken zoals het beoogde gebouwgebruik, de aanwezige elementen en 
installaties, benodigde vergunningen en materiaalgebruik zijn vooraf bekend. Met deze 
combinatie van gegevens kunt u aan de slag gaan om binnen wet- en regelgeving de kaders 
erop na te slaan om te controleren of het beoogde geheel aan de verwachtingen van het 
bevoegd gezag zal gaan voldoen. 
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Het bevoegd gezag is in deze de organisatie welke u enerzijds de benodigde vergunningen 
verstrekt en anderzijds praktijkcontroles uitvoert om te toetsen of de ontstane situatie 
voldoet aan de vooraf gestelde eisen en of alle benodigde maatregelen getroffen zijn. 

 

Maatregelen zullen veelal bestaan uit de aanwezigheid van elementen en installaties die 
vanuit vigerende wet- en regelgeving als eis opgelegd worden op basis van bijvoorbeeld het 
beoogde gebouwgebruik of de omvang van een bepaalde installatie. Onder maatregelen kan 
ook een serie aan uit te voeren taken worden verstaan, zoals (visuele) controles, keuringen, 
inspectie- of onderhoudstaken. 

 

Daarbij spelen allerlei criteria een rol. Denk aan ruimtegebruik, vluchtmogelijkheden, 
parkeervoorzieningen, eisen in het kader van duurzaamheid, maar ook technische details 
zoals het kortsluitvermogen van een elektrische installatie. 

 

Van belang is het om te weten dat wet- en regelgeving nooit de complete lading dekt tijdens 
oplevering van een bouwwerk, installatie en/of element. De oplevering is pas het begin. In de 
beheerfase wordt een vervolg gegeven aan de opvolging van wettelijk verplichte taken, welke 
voortkomen uit de gerealiseerde situatie. 

 

Het opvolgen van verplichtingen en de zorgplicht in de praktijk is geen aangelegenheid welke 
in de volledige breedte zondermeer gedelegeerd kan worden aan derden. Sommige 
verplichtingen kunnen in de vorm van taken en bijbehorende bewijslast na uitvoering, bij een 
derde partij belegd worden zoals een installateur of leverancier. Anderzijds is er sprake van 
eigenaarsverplichtingen, welke niet zondermeer of soms zelfs geheel niet door derden 
opgepakt kunnen of mogen worden en daarmee een taakverplichting voor de eigenaar van een 
bouwwerk, een installatie of een element zelf betreft. Dit is enerzijds vastgelegd in wet- en 
regelgeving, maar heeft ook nu anderzijds weer te maken met zorgplicht. De zorgplicht wordt 
in dit geval beïnvloedt door de factor tijd. 

 

Bij overgang van derden (leverancier/installateur in dit voorbeeld) zal er sprake zijn van 
informatieoverdracht. Hoe verder er in de tijd vooruit gegaan wordt en hoe vaker sprake is 
van overdracht, des te meer verplichtingen verschuiven terug naar de eigenaar. Ook in geval 
van een demarcatie in een situatie van verhuurder tegenover huurder, blijft de verhuurder 
over het geheel van het bouwwerk, de installatie of het element verantwoordelijk. Hij of zij 
dient zorg te dragen dat het gebruik door derden (bv. een huurder) niet nadelig van invloed is 
op de verdere omgeving, het milieu en de veiligheid van personen in de nabijheid van de 
situatie ter plekke.  

 

Dit kan zelfs leiden tot de situatie waarin een eigenaar van een bouwwerk dient te besluiten 
om de bedrijfsactiviteiten van een huurder aan banden te leggen of zelfs stil te leggen om 
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bepaalde risico’s te elimineren of te gaan laten beheersen. Daarbij geldt de verplichting voor 
de verantwoordelijk eigenaar om er alles aan te doen om de ontstane situatie op te heffen of 
veilig te stellen.  

Deze dient zelfs eisen op te leggen aan het eigendom van derden indien dit niet voldoet aan 
daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Zie hiertoe ook de termen 
“verantwoordelijkheid” en “aansprakelijkheid” verderop in de tekst hieronder. 

 

In de volgende paragraaf wordt verder geduid hoe om te gaan met de zorgplicht, wanneer en 
waarop deze van toepassing is. 

 

Naleving voorschriften 
Om te beginnen een korte weergave van hetgeen de Woningwet, het Bouwbesluit 2012 en het 
aanstaande Besluit bouwwerken leefomgeving over de zorgplicht vermelden: 

 

Woningwet, Artikel 1a: 

1. De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde 
bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg 
van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid 
of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. 

 

2. Eenieder die een bouwwerk bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open 
erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, voor zover dat in diens vermogen 
ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de 
gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. 

 
3. De eigenaar van een bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het 

daaraan treffen van voorzieningen onderzoekt, of laat onderzoek uitvoeren naar, de 
staat van dat bouwwerk, voor zover dat bouwwerk behoort tot bij ministeriële 
regeling vast te stellen categorieën bouwwerken waarvan is vast komen te staan dat die 
een gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kunnen opleveren. 

 
Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven omtrent het onderzoek. 

 
Bouwbesluit 2012, Artikel 1.16 Zorgplicht: 

1. Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit 
besluit: 

 
a) functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde 

voorschriften; 
b) wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en 
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c) wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid 
ontstaat dan wel voortduurt. 

 

2. Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door 
een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot 
de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de 
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze 
gecontroleerd. 

 

Besluit bouwwerken leefomgeving: 

Artikel 2.6 (specifieke zorgplicht: bouwwerkinstallatie)  

De eigenaar van het bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen 
van voorzieningen aan dat bouwwerk draagt er zorg voor dat een krachtens de wet 
aanwezige bouwwerkinstallatie: a. functioneert in overeenstemming met de op die 
installatie van toepassing zijnde regels; b. adequaat wordt beheerd, onderhouden en 
gecontroleerd; en c. zodanig wordt gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de 
veiligheid ontstaat of voortduurt. 

 

Artikel 3.5 (specifieke zorgplicht: bestaande bouwwerken)  

Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de staat van het bouwwerk tot 
gevaar voor de gezondheid of veiligheid kan leiden, is verplicht alle maatregelen te 
nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om dat gevaar te voorkomen of niet te 
laten voortduren. 

 

Artikel 6.4 (specifieke zorgplicht: brandveilig gebruik van bouwwerken)  

Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat als gevolg van het gebruik een van 
de volgende situaties kan ontstaan, is verplicht alle maatregelen te nemen die 
redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om te voorkomen dat: a. brandgevaar wordt 
veroorzaakt; b. bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt; c. de melding van, 
alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd; d. het gebruik van 
vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd; e. het redden van personen of dieren bij 
brand wordt belemmerd; en f. er op een andere manier gevaar voor de brandveiligheid 
ontstaat of voortduurt. 

 

Het is van belang om te weten dat het Bouwbesluit 2012 voornamelijk aanstuurt op 
technische componenten en daar in het Besluit bouwwerken leefomgeving duidelijker de 
factor activiteiten aan toegevoegd wordt. Op die manier wordt er alles aan gedaan om ervoor 
te zorgen dat niet alleen de praktijk, maar ook het daaraan gekoppelde menselijk handelen 
beter beoordeeld wordt. 
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In alle drie de overzichten hierboven wordt de zorgplicht geduid als een verplichting waaruit 
blijkt dat “er nagedacht is over mogelijke risico’s en gevaren voor mens en milieu en 
navenant deze (mogelijke) risico’s en gevaren gehandeld wordt”. 

 

In de praktijk betekent dit in het kort dat over iedere situatie nagedacht dient te worden. 
Indien wet- en regelgeving niet zwart-wit voorschrijven waaraan de situatie, een bouwwerk, 
een installatie of een element dient te voldoen, dan dient er op basis van de mogelijke 
risico’s en gevaren toch nagedacht te worden over een passende set aan maatregelen. Dit 
geldt eveneens wanneer een bepaalde situatie, een bouwwerk, een installatie of een element 
niet in wet- en regelgeving omschreven wordt en dus in de praktijk een unieke situatie 
betreft. 

 

Dit houdt overigens niet in dat er in het kader van zorgplicht per definitie maatregelen 
getroffen móeten worden. Het kan ook zo zijn dat er juist geen maatregelen getroffen 
worden. Om tot deze conclusie te komen, biedt het uitvoeren en vooral ook het op schrift 
vastleggen van een gedegen risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), met daaraan gekoppeld 
een analyse van de resultaten een uitstekende oplossing. Daarbij is het raadzaam om 
tenminste het advies in te winnen van een raadgever of specialist met gedegen kennis van 
zaken. 

 

Er zijn een aantal zaken die in het kader van zorgplicht goed in ogenschouw genomen dienen 
te worden. Ten eerste betreft dit zoals hierboven al omschreven het analyseren van de 
beoogde of ontstane situatie. Tevens dient er vastgesteld te worden hoe de situatie in 
gebruik genomen of gewijzigd kan worden, zodat risico’s worden geëlimineerd of beheerst 
kunnen worden. In dit laatste geval komt de term gelijkwaardigheid nogal eens om de hoek, 
omdat een unieke situatie niet letterlijk omschreven wordt binnen de kaders van wet- en 
regelgeving en zorgplicht. Het toepassen van een juiste set aan maatregelen en bijvoorbeeld 
het hanteren van de inhoud van een bepaalde norm of zelfs meerdere op elkaar aansluitende 
normen, biedt dan een uitkomst.  

Onder gelijkwaardigheid wordt in dit geval verstaan “het aantonen dat de beoogde te treffen 
of getroffen maatregelen een situatie oplevert welke op gelijkwaardig niveau van veiligheid 
voor mens en milieu presteert, zoals door het letterlijk volgen van de letter van de wet ook 
behaald zou zijn”. 

 

Zorgplicht omschrijft daarnaast dan dus simpelweg dat er nagedacht moet worden over het 
feit dat wet- en regelgeving niet zonder meer van toepassing is, maar dit geen garantie is dat 
de situatie ter plekke dus als veilig aangenomen mag worden. Juist niet zelfs. 

 

Er zijn drie termen die namelijk aan bod zullen komen in het geval dat er een incident 
opgetreden is in een situatie waarin geheel of voornamelijk de kaders van zorgplicht van 
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toepassing zijn. Er zijn er uiteraard véél meer te benoemen, maar de volgende drie termen 
zijn erg belangrijk om te onthouden: 

 

- Aansprakelijkheid 

Met aansprakelijkheid wordt geduid wie er aanwezen kan worden als persoon die 
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen ter voorkoming van incidenten of 
het opvolgen van taken inclusief bewijslast (vanwege omgekeerde aantoonbaarheid) 
om aan te tonen dat (bekende) risico’s steevast beheerst worden volgens vigerende 
wet- en regelgeving of vanuit de zorgplicht. Oftewel, dit begrip duidt wie er 
aansprakelijk is voor de geleden schade en deze dient te vergoeden, al dan niet 
gedekt door een gedegen verzekering. In iedere situatie is sprake van een 
aansprakelijk persoon. 

 

- Verantwoordelijkheid 

In het kader van verantwoordelijkheid zal in iedere situatie beoordeeld worden wie 
allemaal verantwoordelijk waren in de fases van een “idee” tot realisatie en 
uiteindelijk het opgetreden incident. In tegenstelling tot aansprakelijkheid wordt nu 
gekeken naar iedere schakel in de ketting van betrokken personen, waarbij de factor 
tijdsbestek niet direct van invloed is. In het geval van verantwoordelijkheid is het 
niet de vraag wie de geleden schade dient te vergoeden, maar is het de vraag wie de 
schade had kunnen voorkomen. Er wordt gekeken naar de juistheid van het opvolgen 
van wet- en regelgeving. De eerste schakel is daarbij de wetgever (vaak het bevoegd 
gezag) en deze ketting rijkt van daaruit langs alle betrokken personen tot aan degene 
die ter plekke verantwoordelijk is voor de situatie. Uiteindelijk worden er in termen 
van verantwoordelijkheid een of meerdere “schuldigen” aangewezen welke de 
consequenties van de geleden schade in de vorm van een boete of straf dienen te 
ondergaan. Daarbij zal de hoogte van de boete of straf afhangen van de omvang van 
nalatigheid of betrokkenheid en allerlei andere factoren. 

 
- Omgekeerde bewijslast 

Met deze term wordt bedoeld, dat het niet altijd mogelijk is om vanuit wet- en 
regelgeving te achterhalen welke eisen niet opgevolgd zijn of welke maatregelen niet 
getroffen zijn en er daardoor aannemelijk gemaakt kan worden dat het incident is 
opgetreden. Dit geldt des te meer binnen de kaders van de zorgplicht. 

In dat geval is het zo dat een bevoegd persoon, zoals een inspecteur of zelfs een 
rechter, aan de verantwoordelijke en/of aansprakelijke persoon/personen de 
verplichting zal opleggen om aan te tonen dat er al het mogelijke aan gedaan is om te 
voorkomen dat het incident zou optreden. Kort gezegd wijst statistiek uit dat 95% van 
de incidenten op basis van het opvolgen van de juiste eisen en maatregelen is te 
voorkomen en 5% van de incidenten puur een kwestie is van overmacht. 
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Omgekeerde bewijslast is dus niets meer dan het aantonen of en hoe het incident te 
beoordelen en vooral ook te veroordelen is. In geval van de kaders van zorgplicht zal 
de omgekeerde bewijslast, oftewel de aantoonbaarheid, van het al dan niet opvolgen 
van eisen en maatregelen n.a.v. een gedegen RI&E te allen tijde van toepassing zijn. 

 

Een eenvoudig praktijkvoorbeeld ten aanzien van het correct opvolgen van bewijslast is 
overigens te duiden met het onderscheid dat er vanuit wet- en regelgeving gemaakt wordt 
inzake “eenmalige” en “repeterende” documenten. Een document wordt verkregen na het 
uitvoeren van een taak. Een taak kan voortkomen uit realisatie, onderhoud, keuring, 
inspectie of controle in de praktijk. Als opvolging hiervan dient bewijslast in de vorm van 
(digitale) documenten bijgehouden te worden door de gebruiker en/of eigenaar van het 
bouwwerk, een installatie of een element. 

Repeterende documenten zijn daarbij te beschouwen als documenten welke voortkomen uit 
het vanuit wettelijke of zorgplicht opvolgen van taken, zoals inspecties en onderhoudsbeurt. 

Eenmalige documenten zijn daarbij echter in die zin anders dat wet- en regelgeving 
voorschrijft dat deze bij oplevering van een bouwwerk, installatie of element aanwezig 
dienen te zijn en geborgd dienen te worden als bewijslast dat de situatie gerealiseerd is zoals 
omgeschreven in de gestelde eisen en te treffen maatregelen. Echter, eenmalige documenten 
blijken in de praktijk bij lange na niet zo eenmalig als omschreven en juist daarbij komt 
wederom de term zorgplicht aan bod. 

De zorgplicht omschrijft namelijk ook nu weer dat de situatie ter plekke bepaalt welke eisen 
en maatregelen getroffen dienen te worden. Een eenvoudig voorbeeld is een installatie-attest 
of een Programma van Eisen (PVE).  

 

Stel dat een bouwwerk gerealiseerd wordt op moment “x” en daarbij volgens vigerende wet- 
en regelgeving voorzien wordt in een gecertificeerde brandmeldinstallatie. In dat geval zal bij 
oplevering onder andere een installatie-attest en een voor realisatie goedgekeurd PVE 
aanwezig moeten zijn. In principe is daarmee “de kous af” wat betreft deze eenmalige 
documenten. Ware het niet dat op moment “y” een verbouwing plaatsvindt welke na 
grondige analyse van invloed blijkt te zijn op de aanwezige brandmeldinstallatie en deze 
daartoe gewijzigd dient te worden. De verbouwing is daarbij eveneens van invloed op de 
gebruiksfunctie van een of meerdere ruimtes. Dit leidt ertoe dat de situatie ter plekke 
dusdanig wijzigt dat de inhoud van de oorspronkelijk als eenmalig bedoelde documenten niet 
meer voldoet aan de beoogde of soms zelfs al gerealiseerde nieuwe praktijksituatie. In dit 
geval zal dus een (gedeeltelijk) nieuwe of aanvullende versie van het oorspronkelijke 
eenmalige document opgesteld dienen te worden. Vervolgens zullen ook de repeterende 
documenten bij het correct opvolgen van taken weer aansluiten op de nieuwe situatie. 

 

Ter afsluiting wordt er nogmaals op gewezen dat zorgplicht niet in één begripsbepaling of 
omschrijving samen te vatten is, maar er situationeel inhoud gevormd dient te worden aan de 
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hand van de kaders die de term zorgplicht schetst vanuit de Woningwet, het Bouwbesluit 
2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving. 

 

Documenten 
- De documenten welke in het kader van zorgplicht bijgehouden dienen te worden zijn zeer 

divers en dienen situationeel bepaald te worden. In de basis kan er gesteld worden dat het 
borgen van de besluitvorming om al dan niet een set van maatregelen te treffen op schrift 
vastgesteld dient te worden. Dit kan geborgd worden door het uitvoeren en vastleggen van 
een gedegen RI&E. 

 

Opmerkingen 
Onderstaande afbeelding is een ludiek, maar sprekend voorbeeld van de mogelijke 
consequentie van het niet correct opvolgen van wet- en regelgeving en daarmee dus ook…de 
zorgplicht: 

 

 


