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↘ 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.

Secretariaat VBWTN

Het secretariaat is gevestigd bij de 

Vereniging Stadswerk Nederland.

Vereniging BWT Nederland

Postbus 416  

6710 BK Ede

Tel. 0318 – 43 83 40

www.bwtinfo.nl

www.vereniging-bwt.nl

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.

Kijkje in keuken bij BOVAG
Op donderdag 16 juni is in Het BOVAG-huis het jaarlijkse 

managementsymposium gehouden van de Vereniging BWT Nederland. 

Naast het feit dat het BOVAG-huis een prachtige congreslocatie is, was deze 

locatie ook gekozen in verband met het hoofdonderwerp van het symposium: 

namelijk de private kwaliteitsborging. Binnen de vergelijking tussen de 

wet Kwaliteitsborging in de bouw en de APK-keuring voor auto’s, wordt de 

BOVAG nog al eens vergeleken met de instrumentbeheerder die tussen de 

Toelatingsorganisatie RDW en haar kwaliteitsborgers, de vakgarages, staat.

Uit de boeiende presentatie van Jan 
Bessembinders kwam naar voren dat 
BOVAG geen instrumentbeheerder 
is als het gaat om de APK-keuring. 

Dat is namelijk de RDW zelf. De RDW is naast 
toelatingsorganisatie, instrumentbeheerder. 
Dit ene instrument waarvoor de RDW zowel 
toelatingsorganisatie als ook instrumentbe-
heerder is, kan door zowel leden als niet-leden 
van de BOVAG worden toegepast. Je hoeft geen 
BOVAG garage te zijn om een APK-Keuring te 
mogen uitvoeren. ‘Maar bij een BOVAG-lid 
garanderen we wel een APK-keuring met een 
dikke plus’, aldus Jan Bessembinders. 
De RDW doet de procescontrole op 21.000 
APK-bedrijven en de BOVAG doet een eigen 
kwaliteitscontrole bij haar 6.000 BOVAG le-
den. Dit is een groot verschil. Minder dan 30% 
van alle autobedrijven die een APK-keuring 
mogen uitvoeren zijn dus aangesloten bij de 
BOVAG. Dit zijn alle merkdealers in ons land, 
en dat zijn de meeste grotere universele ga-
ragebedrijven. Waarom? Omdat zij belangen-
behartiger is voor haar leden bij de Europese 
Unie, de Rijksoverheid, de lagere overheden 
en alle andere instanties die te maken hebben 
met de automotive branche. Zij komt op voor 
haar leden door zich in te zetten voor werk-
bare, uitvoerbare en betaalbare regelgeving. 

Zij werkt zelf aan het voorkomen van fraude 
binnen de automotive branche door bijvoor-
beeld het ontwikkelen van de Nationale Auto 
Pas die inmiddels als Tellerrapport wettelijk is 
geborgd.
De kwaliteitscontrole door de BOVAG houdt te-
vens in dat strenge eisen worden gesteld aan 
de uitvoering, de kwaliteit van de medewerker 
en de apparatuur waarmee de garage werkt.

Positie BOVAG bij kwaliteitsborging
Plaatsen we de BOVAG met deze kennis weer 

binnen het stelsel van de Wet Kwaliteitsbor-
ging in de bouw, dan is de BOVAG de belan-
genorganisatie voor vakgarages die kwaliteit 
hoog in het vaandel hebben staan. Voor de 
bouw zou je het kunnen vergelijken met Bou-
wend Nederland en voor het BWT met de Ver-
eniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. 
Toch gaat de BOVAG duidelijk een stap verder 
dan deze twee belangenorganisaties. Zij geeft 
namelijk ook garanties af en royeert zonder 
pardon leden die zich niet aan de met elkaar 
gemaakte afspraken houden. Op die manier →
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onderscheidt het lid van de BOVAG zich ook 
duidelijk met een niet-lid en is het lid ook 
trots op het mogen voeren van het BOVAG- 
schild aan de muur van zijn bedrijf. Voor de 

belangenverenigingen binnen de bouw is hier 
dus nog veel van te leren. Ik zie de Vereniging 
BWT Nederland namelijk nog niet snel leden 
royeren die zich niet aan de kwaliteitscriteria 

2.1 houden. En ik zie ook Bouwend Nederland 
nog niet snel leden royeren die hun kwaliteits-
systeem onvoldoende op orde hebben.

←

Op 16 juni zijn de vragen die de 

Kamerleden van de commissie 

Wonen en Rijksdienst stelden aan 

minister Blok over het wetsvoorstel 

Kwaliteitsborging in de bouw 

gepubliceerd. Ook de inbreng vanuit 

de Vereniging BWT Nederland is in 

de vragen van de Tweede Kamer

leden duidelijk terug te lezen. 

Op dezelfde dag dat dit verslag is 

gemaakt, werd er op het management-

symposium uitgebreid over de wet 

Kwaliteitsborging in de bouw gesproken. 

Daarbij werd de vraag gesteld of de 

Vereniging zich wel voldoende actief inzet 

voor een goede wet, die ook echt de 

kwaliteit in de bouw zal laten toenemen. 

De voorzitter van de vereniging gaf hierop 

als antwoord dat de vereniging deelneemt 

aan alle stuurgroepvergaderingen en 

klankbordgroepbijeenkomsten. Ook wordt 

er veel overlegd met het ministerie van 

BZK en de VNG en maakt daarbij vooral 

duidelijk waar volgens ons het wetsvoor-

stel nog onvoldoende is om ook die 

beoogde kwaliteit te bereiken. Daarnaast 

spreekt de vereniging met diverse 

Kamerleden. Maar als het gaat om lobby 

richting politieke partijen, dan is dit aan de 

VNG.

Inbreng geland

Dit antwoord was duidelijk, maar werd 

nog meer bevestigd doordat diezelfde dag 

in het verslag met de Kamervragen is te 

lezen dat deze inbreng ook zeker is geland 

bij de politiek. In het verslag met de 

vragen van de Tweede Kamer aan de 

minister lezen we letterlijk:

‘De leden van de PvdA-fractie hebben 

kennis genomen van de jongste voorstel-

len van de Vereniging Bouw- en Woning-

toezicht Nederland (VBWTN) die helder 

aangeven dat zou moeten worden 

gekoerst op beoordeling ‘as built’ met 

overlegging van een ‘as built’ overdrachts-

dossier ter beoordeling van de gemeente 

(regionaal), leidend tot een ingebruikna-

mevergunning met gestaffelde leges al 

naar gelang de wijze waarop de risico’s 

van de verschillende bouwactiviteiten 

door de aanvrager van de vergunning 

worden afgedekt. De leden van de 

PvdA-fractie vernemen graag van de 

regering of zij de visie van de VBWTN 

onderschrijft en zo nee, dan ontvangen 

deze leden graag gemotiveerd antwoord 

op de vraag waarom dit voorstel onwense-

lijk is.

De leden van de PvdA-fractie ontvangen 

ook graag een reactie van de regering op 

de bijlage bij dit VBWTN-voorstel op de 

punten waar naar het oordeel van de 

VBWTN het voorliggende wetsvoorstel 

nog onvoldoende invulling bevat van 

noodzakelijk te regelen aspecten.’

De VVD-fractie stelt ook de vraag waarom 

er ondanks jarenlange afstemming nog 

steeds alternatieve plannen blijven 

circuleren, waarbij een onafhankelijke 

toelatingsorganisatie niet nodig zou zijn. 

Hierop is het antwoord wel te geven. 

Namelijk dat het draagvlak voor de wet 

nog zeer beperkt is, en een toelatings-

organisatie zonder spierballen ook geen 

meerwaarde zal hebben.

Wij hopen dan ook dat de Tweede 

Kamerleden duidelijke antwoorden gaan 

krijgen op hun vragen, en niet tevreden 

zullen zijn met ontwijkende antwoorden, 

zoals we al eerder hebben kunnen lezen. 

Op 30 juni was er overigens nog een 

ambtelijk overleg tussen het ministerie van 

BZK en de VNG met medewerking van de 

Vereniging BWT Nederland, waarbij werd 

ingezoomd op het niet herkennen van de 

bezwaren van de VNG en de Vereniging 

tegen het huidige wetsvoorstel door BZK. 

De resultaten van dit overleg worden 

gebruikt door de VNG om haar standpunt 

over het wetsvoorstel in te nemen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van 

de verdere ontwikkelingen rond het 

wetsvoorstel.  

Kijk hiervoor op www.bwtinfo.nl. 

Veel vragen Tweede Kamer aan minister over Wet Kwaliteitsborging


