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Een jaar verder:



Een jaar verder:



Bouwactiviteiten:
• Ruim 2,5 jaar “Corona”
• Minder aanvragen?...nee!
• De bouw gaat door
• Opgave woningbouw!



Bouwactiviteiten:
• Oorlog in Oekraine
• Vluchtelingen opvang
• Bouwmaterialen: kosten stijgen
• Bouwvakkers: niet te vinden
• Stikstof
• Stijgende inflatie/rente



Bouwactiviteiten:



Bouwactiviteiten:

TOT 2030



Bouwactiviteiten: TOT 2030 Bouwen bouwen

bouwen bouwen

en nog eens 
bouwen!



COBc en wisselingen bestuur: 

• Dimphy Bruijn doet een stapje terug; 

• ROB Noord-West nieuwe voorzitter:

• Haico Smit uit Zaanstad.



COBc en wisselingen bestuur: 

Haico Smit
(Zaanstad).



COBc en wisselingen bestuur: 

• Frans Raijmakers gaat deeltijd werken, 
doet een stap terug in 2023; 

• ROB Zuid-Oost nieuwe voorzitter?



COBc bestuur: 

• DB op zoek naar vervanging voor Dimphy en Frans!



COBc bestuur: 
Huidige samenstelling DB:
• Marco Labeur; 
• Aïda Jusufagic;
• Persijn van Beek; 
• Frans Raijmakers (tot einde 2022); 
• Ron Kerp (secr); 
• Wico Ankersmit (dir); 
• Dick Bezemer (vz).



Nieuwe documenten: 

• “Richtlijn Toepassing bouwconstructies in CLT”;

• WKB Leidraad: “Je bent ervan en je blijft ervan” ;

• Tiny Houses: VBWTN notitie.



Nieuwe documenten: 

“Richtlijn Toepassing bouwconstructies in CLT”;

• COBc met VNc werkgroep;
• Goudstikker de Vries;  
• Adviesbureau Luning;
• TU Delft.



Nieuwe documenten: 

WKB Leidraad: “Je bent ervan en je blijft ervan”



Nieuwe documenten: 

Tiny Houses: VBWTN notitie ism Nieman.

Controle: 
• Dimphy Bruijn;
• Persijn van Beek;
• Jos Peeters.



Ontwikkelingen: 

PvA Structurele verlijming
• Contacten met de werkgroep:
• Bedrijven en instanties, oa. Kiwa;
• Overleg van het bestuur met firma’s:
• Spaansen en Van der Sanden;

Update november 2022!



Ontwikkelingen: 

PvA Structurele verlijming (toetsingshulpmiddel)

Belangrijkste wijzigingen:
• Verduidelijking risicoanalyse (waarden van ernst);
• Verrekening gunstige invloed gecertificeerd 

systeem met gecertificeerde verlijming;
• Verwijzing naar Landelijke Richtlijn Bouw- en 

Sloopveiligheid voor grootte van de val-zône.



Ontwikkelingen: 

Professionele tegenspraak:

• VNc samen optrekken;
• Koene Talsma: kader notitie.

(programma Veiligheid in de Bouw)



Ontwikkelingen: 

Breedplaatvloeren

• Uitbreiding naar CC2 is in de maak bij BZK; 
• Marco Labeur en Dick Bezemer bij klankbordgroep.



Ontwikkelingen: Geprint beton



Ontwikkelingen: Geprint beton

• Simon Wijte vz TGB Beton; 
• CROW advies commissie “3D geprint beton” ingesteld;
• Frans Raijmakers namens COBc….op termijn?



Ontwikkelingen: Nieuwe paaltypen

• NPR 7201;
• NCS 7201_2017 : Zelfverklaring "Proefbelasting van 

funderingspalen"; 
• COBc Commissie Geotechniek;
• Vragen: Kleijberg (vz).  



Normalisatie: 

NTA beoordeling constructieve veiligheid grote 
publieke gebouwen: “APK”

• Kritiekronde TGB plenair; 
• Hilda Pool en werkgroep met “COBc-ers”;
• Dimphy Bruijn en Dick Bezemer bij NTA zelf.



Normalisatie: NPR Robuustheid

• NEN Werkgroep robuustheid; 
• RER;
• Systeemgedrag van de constructie;
• Aan tafel: Dick Bezemer.



Normalisatie: NPR Navolgbaarheid 
berekeningen

• Onder TGB Plenair; 
• Werkgroep actief;
• Roelie Nienhaus van gemeente Eindhoven;
• Advies: COBc richtlijn indiening EEM-

berekeningen meenemen.



Normalisatie: TGB Staal TGB plenair

• Discussie over proces en inhoud nieuwe Norm voor 
magazijnstellingen;

• NEN-EN 15512;

• COBc standpunt: tot de discussie is beslecht hanteer de 
“oude”

• Jan Bunkers, Roelie Nienhaus en Hilda Pool.



Normalisatie: NEN deelname Normcie

• Betaalde deelname; 
• Niet meer namens het COBc;
• Wel of niet stemmen ??;
• VBWTN jaarcongres:
• Prof. Richard Neerhof (stelling 5)



Normalisatie: NEN deelname Normcie



Vakbladen: 
Bouwkwaliteit in de Praktijk:
• Dimphy Bruin en Frans Raaijmakers interview, editie 3, 

april 2022: constructieve veiligheid

Cementonline:
• Blog Johan van der Meer: 
• De-gemeente-staat-voor-paal  



Websites: 

VBWTN website en BWT-app:
• https://www.vereniging-bwt.nl/

• COBc website:
• laatste nieuws; 

• activiteiten/trainingen; 

• documenten en presentaties.

https://www.vereniging-bwt.nl/


Wetgeving: 

• Omgevingswet;

• WKB;

• Brief 14 oktober (12 pag); 

• 6 maanden uitstel.



Wetgeving: 

WKB:

• Begeleidingscommissie proefprojecten;

• Input van jullie: zorg over kennis van de constructieve veiligheid; 

• Zorg over compleet/tijdig zijn dossier bevoegd gezag;

• Deel- en casco opleveringen niet bij wet geregeld;

• Blijf oefenen met proefprojecten!!



Wetgeving: 

WKB:

• Leidraad: “Je bent ervan en je blijft ervan”  (WH Rotterdam)

• AB-lid Johan van der Meer initiatief;

• COBcdag 2021 oproep gedaan;

• Werkgroep heeft de Leidraad opgesteld;

• “Gecertificeerd”, gecontroleerd door Hajé van Egmond.



Wetgeving: 
WKB:

• Nahkai Schoen (vz), Johan van der Meer (en Dick) op tournee:

• Managment symposium VBWTN; 

• Contactgroep bouw VTH; 

• KPCV;

• VNG;

• VKBN.



Wetgeving: 
WKB:

• Het gesprek met je leidinggevende;

• Niet alleen constructief;

• Het gesprek met bestuur/beleidsplan over inzet VTH;

• Boeken? Wees er snel bij, de agenda loopt vol!



Vooruit blik: 

• Samenwerking met de VKBN, bestuur VBWTN;

• Schaarste aan technische mensen;

• Dekking uit leges?;

• Artikel 2 compensatie extra taken WKB als pm post;

• Enorme bouwopgave;

• Innovaties; (enorme lijst aan gelijkwaardigheden)

• Enz, enz, enz….



Vooruit blik: 

• Hoe zetten we de aanwezige kennis zo goed mogelijk in;

• “Je bent ervan en je blijft ervan”

• Bestuurlijk handhaven op de regelgeving blijft;

• Taken in de bestaande voorraad VTH;

• Nieuwe taken vanuit BZK: onderzoek plicht, “APK”;

• Tijd voor een update van de COBc visie;

• Tijd voor een PVA!



Vooruit blik: 

• Delen van kennis en mensen binnen het COBc?;

• Nieuwe financieringsstelsel ipv leges?;

• Copy-projecten irt lokale omstandigheden?;

• Enz enz??



Oproep: 

• Nieuwe werkgroep; 

• Visie 2.0;

• en “PVA na invoering WKB”;

• DB of AB-lid schuift aan;

• Aanmelden bij Ron Kerp!



COBc dag 2023: 

• Regio Noord-West; 

• Haico: “je hebt gelijk de hoofdprijs”!





Dank voor uw aandacht!


