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H
et algemene beeld onder de BWT-ers 

die de enquête hebben ingevuld is, 

dat er zowel door henzelf alsook 

door de private partijen (opdrachtge-

ver, aannemer) onvoldoende toezicht plaats-

vindt op de bouw om te kunnen waarborgen 

dat er geheel volgens de regelgeving wordt 

gebouwd. De versnippering, het gebrek aan 

voldoende vakmensen, en vooral het gebrek 

aan kennis van de bouw- en regelgeving op de 

bouwplaats maken het, dat de bouw onder-

maats presteert. Een aantal keren is aangege-

ven dat de hoofdaannemer alleen nog maar 

functioneert als uitzendbaas voor ZZP-ers, 

waarbij de uitvoerder op de bouw geen over-

zicht en kennis heeft van de kunde en achter-

gronden van de ingeschakelde ZZP-ers. 

Bouw- en Woningtoezicht komt in ontwerp en 

uitvoering nog veel te veel fouten tegen en 

dit lijkt alleen maar weer toe te nemen. Aan-

gegeven is dat in de praktijk te vaak wordt 

afgeweken van de vergunning, waardoor het 

maar de vraag is of de uitvoering dezelfde 

kwaliteit heeft als dat op de tekening en  

berekeningen is aangegeven. Regelmatig 

wordt een bouwwerk stilgelegd, maar veel 

vaker nog wordt er bij het toetsen van de 

bouwaanvraag en het toezicht tijdens de  

uitvoering door BWT ingegrepen, waarbij er 

moet worden aangepast, hersteld of dat on-

derdelen van de bouw zelfs opnieuw moeten 

worden uitgevoerd.

Enquête bouwkwaliteit samen met EenVandaag

Op 16 oktober 2018 was er een item op EenVandaag over de kwaliteit van het 

toezicht en de kwaliteit van de bouw. Dit naar aanleiding van de enquête die 

door EenVandaag is gehouden in samenwerking met de Vereniging Bouw- en 

Woningtoezicht Nederland. In de uitzending zowel op Radio1 als in het TV-

programma van EenVandaag is verslag gedaan van de uitkomsten van deze 

enquête. Deze analyse van de enquête gaat dieper in op de beantwoording 

door de ruim 360 respondenten.

Te veel bezuinigd op BWT

De BWT-er geeft aan dat er bij veel gemeenten 

in de tijd van de bouwcrisis, en de aanloop 

naar de Wet kwaliteitsborging voor het bou-

wen, te veel is bezuinigd op het Bouw- en  

Woningtoezicht. Hierdoor kan er ook met prio-

ritering van de meest belangrijke risico’s  

onvoldoende formatie voor het adequaat uit-

voeren van alle taken worden ingezet. Nu de 

economie weer enorm is aangetrokken, en de 

bouw in uitvoering erg onder druk staat door-

dat er te veel met te weinig (deskundig) perso-

neel wordt uitgevoerd, zou er juist meer moe-

ten worden toegezien op naleving van wet- en 

regelgeving. Er wordt aangegeven dat er mo-

menteel wel weer wordt geïnvesteerd in het 

BWT, maar dat vacatures niet kunnen worden 

ingevuld door voldoende capabel personeel. 

Ook bij detacheringsbureaus kunnen gemeen-

ten geen personeel meer vinden.

De respondenten hebben nog onvoldoende 

vertrouwen dat de kwaliteit van de bouw zal 

toenemen door de komst van de private kwali-

teitsborger. Dit omdat naar de mening van de 

respondenten het probleem vooral ligt in de 

mensen die de bouw uitvoeren.  

De private kwaliteitsborger zal ook slechts 

steekproefsgewijs op de bouw aanwezig zijn, 

niet anders dan de BWT-er, waardoor hier niet 

veel in zal veranderen.  Daarnaast is er onvol-

doende vertrouwen in de onafhankelijkheid 

van de kwaliteitsborger in het voorgestelde 

stelsel, aangezien deze moet worden betaald 

door de opdrachtgever, die vaak andere priori-

teiten heeft zoals op tijd opleveren voor een 

zo laag mogelijke prijs. Wel geeft de BWT-er 

aan dat er iets moet gebeuren Ook het huidige 

systeem met Bouw- en Woningtoezicht is over 

datum, zo geven sommigen aan. Men geeft 

aan dat de focus te veel ligt op het juridische 

document (de bouwvergunning) en er te wei-

nig focus ligt op het toezicht en de gereali-

seerde kwaliteit. 

Daarnaast is te lang niet meer in het BWT geïn-

vesteerd, en heeft het onvoldoende politieke 

aandacht. Door uitstroom van ervaren en des-

kundige BWT-ers staat ook binnen het BWT het 

kennisniveau onder druk. Er is wel weer aan-

was, maar veel gemeenten vullen vacatures 

nog niet vast in omdat zij nog steeds in af-

wachting zijn van de Wet kwaliteitsborging 

voor het bouwen. 

Een andere reden waarom er onvoldoende ver-

trouwen is in de komst van de Wet kwaliteits-

borging voor het bouwen is dat ook dat als dit 

private toezicht intensiever wordt, dit met nog 

meer mensen dient te gebeuren, en juist deze 

mensen, met voldoende kennis van Wet- en 

regelgeving zijn niet beschikbaar. En als bij de 

invoering van de wet deze capaciteit al onder 

druk komt te staan is dit geen goede ontwikke-

ling voor het verbeteren van de kwaliteit in de 

bouw. Incidenten, zoals de afgelopen tijd zijn 

gebeurd, verwacht men daarom vaker als er 

niet meer wordt geïnvesteerd in kennis, kunde 

en toezicht op de bouw.
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Resultaten interviewvragen

Hierna een greep uit de resultaten van de  

interviewvragen.

Is er bij uw gemeente de afgelopen 5 jaar  
dermate bezuinigd op Bouw- en Woningtoe-
zicht dat dit gevolgen heeft gehad voor de  
uitoefening van uw werk?
Van diegene die dit weten geeft 57% aan dat 

er is bezuinigd en 31% geeft aan van niet. 11% 

geeft aan dit niet te weten, of hier geen  

mening over te hebben. 

Vindt u wel of niet dat u voldoende tijd heeft 
voor inspecties op de bouwplaats?
De verhouding wel/niet is ongeveer gelijk. 

Maar dit houdt wel in dat de helft van de  

inspecteurs vindt dat zij onvoldoende tijd 

heeft per bouwcontrole. 

Zien volgens u aannemers en bouwbedrijven 
voldoende toe op naleving van regels en  
voorschriften op de bouwplaats?
Maar liefst 92% van de respondenten vindt dit 

onvoldoende. Er wordt wel aangegeven dat 

grotere bouwbedrijven en op grotere bouw-

projecten dit beter is dan in de kleine bouw. 

De uitvoerder is vaak een regisseur om alle 

onderaannemers onder controle te houden, 

waarbij onvoldoende tijd over blijft om op 

kwaliteit te letten. Ook wordt aangegeven dat 

tijdsdruk, lage marges en te veel onderaanne-

mers resulteren in veel  fouten. Uitvoerders 

weten zelf vaak niet op grote bouwprojecten 

wie er allemaal als ZZP-er of onderaannemer 

aan het werk zijn.

Is er volgens u voldoende of onvoldoende toe-
zicht van gemeenten of omgevingsdiensten op 
de bouw?
Van de respondenten vindt 82% dit onvol-

doende. Hier worden bezuiniging, werkdruk 

en te weinig fte als grootste oorzaak genoemd. 

Hoe zou u,op basis van uw eigen ervaringen, 
de kwaliteit van bouwen in het algemeen om-
schrijven?
Hier wordt de kwaliteit van de bouw door 61% 

als redelijk goed gezien. Slechts 1% geeft aan 

heel goed, 30% geeft aan redelijk slecht, en 

2% heel slecht. 

Is de kwaliteit van bouwen volgens u de afge-
lopen jaren verbeterd of verslechterd of gelijk 
gebleven?
Van de respondenten geeft 10% aan dat deze 

is verbeterd, tegenover 40% die aangeeft dat 

het is verslechterd. 38% geeft aan geen ver-

schil te merken in de kwaliteit. Hier worden de 

versnippering, het grote aantal onderaanne-

mers en onbekwame ZZP-ers die op de markt 

werken als grootste oorzaak aangegeven. 

Ziet u wel eens dat tijdens de uitvoering wordt 
afgeweken van de bouwtekening of niet?
Hier wordt aangeven dat dit heel vaak voor-

komt. Slechts 2% van de respondenten die 

een getal heeft genoemd geeft aan dat dit 

nooit voorkomt. 19% geeft aan dat dit vrijwel 

altijd gebeurd en ruim 50% geeft aan dat dit 

vaak gebeurd.

Komt u weleens fouten tegen? Welke fouten of 
overtredingen komt u het meeste tegen?
Men noemt vooral constructieve fouten (bij-

voorbeeld wapening, isokorven, paalkoppen, 

aansluitingen) en gezondheids- en energie-as-

pecten (ventilatie/isolatie/EPC). Ook worden 

veel fouten aangetroffen op het gebied van 

brandveiligheid. Wat verder wordt genoemd is 

dat bij plantoetsing bijna altijd wel aanvullin-

gen worden gevraagd omdat de tekening niet 

klopt en dat dit in de praktijk tijdens de uit-

voering niet is verwerkt. 

Heeft u het afgelopen jaar bouwfouten  
gesignaleerd die, wanneer zij niet ontdekt  
waren, tot schade hadden kunnen leiden?
Hier geeft 92% van de respondenten aan dat 

zij bouwfouten heeft gesignaleerd die tot 

schade hadden kunnen leiden. Verder geeft 

55% van de respondenten aan dat zij bouw-

fouten heeft ontdekt die tot instorting hadden 

kunnen leiden. 

Bent u voor- of tegenstander van de Wet  
Kwaliteitsborging voor het bouwen?
Van de respondenten geeft 14% aan voorstan-

der te zijn, 77% is tegenstander en 7% heeft 

geen mening, of weet dit niet. Respondenten 

die hebben aangegeven ‘weet niet/geen me-

ning’, geven aan dat zij nog te veel onduidelijk 

vinden, of dat er net zo veel voordelen als na-

delen te noemen zijn. Bij de respondenten die 

tegen zijn wordt het meest de onafhankelijk-

heid als zorg gezien. De slager die zijn eigen 

vlees moet gaan keuren wordt veel genoemd. 

Het gebrek aan private toezichthouders met 

voldoende kennis van de bouw en de bouw- 

en regelgeving wordt ook veel genoemd. Ook 

hier wordt het algehele gebrek aan voldoende 

vakmanschap op de bouw een aantal keren 

genoemd, waarbij er geen verschil is of dit nu 

wordt geconstateerd door het BWT of de priva-

te toezichthouder. Voorstanders geven aan dat 

het Bouw- en Woningtoezicht nu ook te weinig 

meerwaarde heeft bij het toezicht en het hui-

dige stelsel niet meer werkt. Al zijn ook de 

voorstanders wel kritisch over de onafhanke-

lijkheid en aansprakelijkheid, en vraagt men 

zich af of het goed gaat werken.  

Denkt u dat de invoering van geprivatiseerd 
bouwtoezicht leidt tot meer of minder inciden-
ten in de bouw?
Hier geeft een grote meerderheid (69%) aan 

dat zij meer incidenten verwacht. Slechts 3% 

verwacht dat de Wet kwaliteitsborging leidt tot 

minder incidenten. 18% denkt dat het geen 

verschil maakt, en 9% weet dit niet of heeft 

geen mening. 

 


