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Wkb en rol van Bouw- en Woningtoezicht
Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen in de Tweede 

Kamer (zie elders in deze uitgave) kunnen de markt en het gemeentelijk Bouw- 

en Woningtoezicht zich voorbereiden op het nieuwe stelsel. Vanuit de 

Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland zullen de klankbordgroep en 

de werkgroep private kwaliteitsborging aan de slag gaan om handvatten te 

ontwikkelen voor de implementatie van de wet.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen in de Tweede Kamer.
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Daarnaast wordt onderzocht wat de 
impact is van de aangenomen amen-
dementen, die ook weer nieuwe ta-
ken voor het bevoegd gezag met zich 

mee brengen. Onduidelijk is namelijk nog wat 
de rol voor het bevoegd gezag wordt bij de ri-
sicobeoordeling. In het amendement is duide-
lijk aangegeven dat een aanvraag omgevings-
vergunning voor de activiteit bouwen niet in 
behandeling kan worden genomen als deze 
risicobeoordeling ontbreekt. Echter over de 
inhoud van en de eisen aan deze risicobeoor-
deling is nog niets vastgelegd. Uit de toelich-
ting van het amendement kan wel worden ge-
lezen dat de gemeente ook een inhoudelijke 
rol krijgt om afhankelijk van het risico van het 
bouwwerk specifieke eisen te stellen aan de 
rol van de kwaliteitsborger.

Gereedmelding

Een nog grotere impact op de rol van het  
bevoegd gezag na inwerkingtreding van het 
nieuwe stelsel heeft het amendement dat  
regels stelt aan de gereedmelding. Zonder die 
gereedmelding aan het bevoegd gezag mag 
namelijk volgens dit amendement een ge-
bouw niet in gebruik worden genomen. Maar 
wat als het gaat om een verbouwing waarbij 
de  
gebruiker blijft zitten. Of wat bij een groot  
woningbouwproject dat in verschillende fasen 
wordt opgeleverd? 

Het amendement geeft aan dat in het Bouw-
besluit regels gesteld gaan worden over deze 
gereedmelding en de eisen aan het daarbij te 
voegen dossier. Ook regelt het de bevoegd-
heid van het bevoegd gezag om binnen tien 
werkdagen na ontvangst van de gereedmel-
ding te beslissen om het bouwwerk niet in  
gebruik te mogen nemen. Bijvoorbeeld omdat 
het dossier niet volledig is of omdat uit het 
dossier onvoldoende blijkt dat aannemelijk is 
gemaakt dat aan de wettelijke regels en pres-
tatie-eisen is voldaan.

Nieuwe taken BWT

Duidelijk is dat er naast taken die wegvallen 
ook nieuwe taken voor het Bouw- en Woning-
toezicht bij komen. Deze wijzigingen vragen 
om een aanpassing van de impactanalyse die, 
zodra meer duidelijk is, zal worden aangepast 
en aan de gemeenten zal worden aangebo-
den. 
Bovenstaande heeft uiteraard ook een relatie 
met de kostendekkendheid van de taken van 
het Bouw- en Woningtoezicht, waardoor al kan 
worden uitgegaan van een nog iets lagere af-
name van de leges. De discussie zal dan ook 
de komende tijd veel gaan over de kosten van 
het stelsel. Daarbij zullen we als vereniging 
ons vooral blijven inzetten voor het uiteindelij-
ke doel van deze wet; namelijk het verhogen 
van de kwaliteit voor de gebruiker van het 
bouwwerk.

De eerste twee regiodagen zijn inmid-
dels achter de rug. De deelnemers van 
deze regiodagen zijn weer helemaal 
bijgepraat over de Omgevingswet en 
de Wet kwaliteitsborging. Ook het  
onderwerp over de vervanger van de 
EPC - Bijna Energie Neutrale Bouwen 
(BENG) - werd door de deelnemers 
zeer gewaardeerd.

Voor de vier nog voor ons liggende  
regiodagen kunt u zicht nog opgeven. 
Dit zijn:
-  Regiodag Zuid-West, op woensdag  

5 april in Bergen Op Zoom; 
-  Regiodag Oost, op woensdag 12 april 

in Meppel;
-  Regiodag Noord-West, op woensdag 

3 mei in Leeuwarden;
-  Regiodag Randstad, op woensdag  

10 mei in Amsterdam.

Aanmelden voor deze regiodagen kan 
via www.bwtinfo.nl. 

Regiodagen en  
Roadshow  
Omgevingswet
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