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Opdracht: Het vernieuwen van het BWT logo

Het BWT logo krijgt een nieuw jasje. 
Dit betekend dat het oude logo hier en daar wordt aangepast, maar wel zijn herkenning moet 
blijven behouden.

Het logo straalt een stevig, krachtig gevoel uit met een helder, goed te lezen lettertype welke wel 
als modern wordt ervaren. 

De verschillende vormen die gebruikt zijn, zijn te herkennen in het huidige logo alleen zijn ze iets 
meer betrokken bij de bouwmarkt. De vormen bestaan nu uit verschillende bouwelementen.

↘ Verenigingsnieuws VBWTN
Deze pagina’s komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de Vereniging BWT Nederland. Kijkt u ook eens op www.bwtinfo.nl voor 

algemene berichtgeving over ons vakgebied en www.vereniging-bwt.nl met specifiek verenigingsnieuws.
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Vijf geslaagde regiodagen
Samen met ruim 250 deelnemers kijkt de vereniging terug op vijf zeer 

geslaagde regiodagen. Van Assen tot Gouda en van Hoorn tot Weert, met nog 

in het midden van het land Apeldoorn. Alle hoeken van het land zijn weer 

bijgepraat over de ontwikkelingen op ons vakgebied.

De meeste aandacht ging uit naar de 
laatste stand van zaken rond het 
wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de 
bouw. Hajé van Egmond en Jeroen 

Bunschoten vertelden via een presentatie over 
de toelatingsorganisatie, de instrumentbe-
heerder, de instrumenten en de kwaliteitsbor-
gers. Duidelijk werd verteld dat de eisen aan 
al deze nieuwe entiteiten hoog zal zijn en dat 
de markt er nog niet helemaal achter is wat dit 
voor hen gaat betekenen. In een sheet van de 
heren stond: ‘Het stelsel is gereed, nu de wet 
nog.’ 

Stekker er maar even uit?
Na de presentatie van de heren van het Insti-
tuut voor Bouwkwaliteit was het woord aan de 
projectleider van de werkgroep Private Kwali-
teitsborging van de Vereniging BWT Neder-
land. Hij kwam met de visie van de vereniging 
op de gang van zaken van de afgelopen tijd. 
Hieruit kon worden geconcludeerd dat de 
vereniging het advies aan de minister heeft 
gegeven de stekker er maar even uit te trekken 
totdat er echt draagvlak is voor het wetsvoor-
stel. De minister geeft na diverse overleggen 
met de marktpartijen aan dat hij voldoende 
draagvlak voelt voor het wetsvoorstel, maar de 
vraag is waar dit draagvlak staat. 
Vanuit een metafoor gesproken wil iedereen 
op vakantie, maar waarheen en op welke wijze 
is nog absoluut niet uitgesproken. De verschil-
len in bestemming liggen dan ook nog tussen 
Texel en Indonesië en de wijze waarop ligt nog 
uit elkaar tussen met de fiets of met het vlieg-
tuig. Diverse partijen hebben onlangs nog een 

visie gepubliceerd en overal komt naar voren 
dat men toch wel af wil van de leges. Duidelijk 
is echter dat de eerste categorie bouwwerken 
die naar de markt gaan slechts zullen leiden 
tot een zeer geringe legesreductie en dat de 
kosten voor de private kwaliteitsborging veel 
hoger zullen zijn. De werkgroep presenteerde 
dan ook een alternatief plan aan haar leden, 
dat zowel het huidige legesstelsel laat verdwij-
nen als ook de huidige kennis van het Bouw- 
en Woningtoezicht niet verloren laat gaan.

Omgevingswet
Naast de presentatie over de Wet kwaliteits-

borging voor de bouw werd er ook uitgebreid 
gesproken over de Omgevingswet. Deze wet 
zal namelijk voor de bouw een nog grotere 
impact hebben dan de private kwaliteitsbor-
ging. De Omgevingswet heeft als doel om 
ruime en algemene regels vast te leggen in 
het Omgevingsplan. Wanneer aan deze regels 
wordt voldaan is er ook geen vergunning meer 
nodig. Pas als afgeweken moet worden van 
deze algemene en ruime regels is nog een 
vergunning nodig. 
Duidelijke boodschap aan het Bouw- en 
Woningtoezicht was ook om de boot niet te 
missen bij de implementatie van de Omge-
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vingswet. De kans bestaat dat de implementa-
tie wordt gezien als een taak voor de afdeling 
Ruimtelijke Ordening, maar de toekomst-
doelen voor de fysieke leefomgeving moeten 
straks worden bereikt en bewaakt met inzet 
van alle specialismen binnen dit domein. 
Tijdens de presentatie werd ook aangegeven 
dat de werkgroep Omgevingswet als eerste 
taak heeft om uitvoerig te reageren op de 
consultatieversie van de AMvB’s onder de 
Omgevingswet.

Meerwaarde sprinklers
Een ander onderwerp tijdens de regiodagen 
was een boeiende presentatie over de meer-
waarde van sprinklers. De kernboodschap was 
hierbij dat een bouwwerk dat voldoet aan het 
Bouwbesluit geen brandveilig gebouw is. Ze-
ker niet als je het na een brand ook nog weer 
wilt kunnen gebruiken. Het Bouwbesluit regelt 
uitsluitend vluchtveiligheid. De deelnemers 

kregen dan ook mee dat voor een brandveilig 
gebouw een BIO-mix moet worden opgesteld 
met Bouwkundige, Installatietechnische en 
Organisatorische maatregelen. Alleen met een 
goede BIO-mix als maatwerk kan een gebouw 
een brand weerstaan. 

Bijtanken
Verder waren er presentaties over de Erfgoed-
wet en de onderhoudsplicht voor monumen-
ten, het verbod op asbestdaken en bij iedere 
regiodag een lokaal onderwerp. Alle presen-
taties waren weer zeer de moeite waard. De 
conclusie van de deelnemers was dan ook na 
iedere regiodag dat men weer echt in de regio 
was bijgetankt over alle actuele onderwerpen 
die het vakgebied bezighouden. ←

Op donderdag 16 juni zal in het BOVAG-
huis in Bunnik het jaarlijkse manage-
mentsymposium worden gehouden van 
de Vereniging BWT Nederland. De locatie 
is, nu het wetsvoorstel kwaliteitsborging 
in de bouw is aangeboden aan de minis-
ter, niet voor niets gekozen. De BOVAG 
is namelijk instrumentbeheerder als het 
gaat om de APK en wordt gecontroleerd 
door de RDW die kan worden gezien als 
toelatingsorganisatie.

Hoe de BOVAG werkt met, toezicht houdt 
op, en sanctioneert naar haar kwaliteits-
borgers (de vakgarages) zal in een 
presentatie worden getoond door één van 
de directieleden van de BOVAG. Daar-
naast zal Bas Kodden, program director 
Law, Leaderschip & Management van 
het Center for Leadership en Personal 
Development aan de Nyenrode Business 
Universiteit, de deelnemers meenemen 
naar meer geluk en uitdaging in het werk 

van u en uw collega’s. Uiteraard zal naast 
een korte algemene ledenvergadering 
ook uitgebreid worden stilgestaan bij de 
laatste stand van zaken rond de Wet kwa-
liteitsborging in de bouw. Schrijf u in voor 
het managementsymposium. Deze dag 
mag u zeker als leidinggevende binnen 
het Bouw- en Woningtoezicht niet missen.

Managementsymposium en ALV op 16 juni


