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D
uidelijk was dat er iets zou moeten 

gebeuren. Door de economische 

groei kraakt het gemeentelijk bouw- 

en woningtoezicht onder het grote 

aantal bouwaanvragen, waarbij vacatures 

door alle onzekerheid maar mondjesmaat wor-

den ingevuld. Daarnaast liep het imago van de 

bouw na de zoveelste instorting in korte tijd 

weer een aantal deuken op.

Getekend bestuursakkoord Wkb

Op 26 maart 2018 kwam voor het eerst een afvaardiging van de VNG, G4, G40, 

BrandweerNL en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht bij elkaar om te 

werken aan hetgeen op 17 januari 2018 is ondertekend als het ‘Bestuursakkoord 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’. Het was op die 26e maart namelijk al 

bijna 9 maanden dat het wetsvoorstel stil lag en er ook achter de schermen erg 

weinig beweging was waar te nemen. 

In het bestuursakkoord, waaraan vanaf die 26e 

maart 2018 is gewerkt, is een aantal doelen 

nagestreefd. Ten eerste het borgen van een 

uitvoerbare rol voor het bevoegd gezag, die 

recht zou gaan doen aan de handhavende 

taak die bij het bevoegd gezag blijft liggen. 

Ten tweede het borgen dat interveniëren alleen 

mogelijk is als ook kan worden waargenomen 

en beoordeeld of tot interveniëren moet worden 

overgegaan. Maar ook andere doelen moesten 

in het bestuursakkoord een plek krijgen. Denk 

aan het zorgen voor een realistisch en uitvoer-

baar implementatietraject, voldoende imple-

mentatieondersteuning, voldoende beproeven 

van het stelsel voor invoering (maar dan  

alleen met duidelijke spelregels en een 

scheidsrechter) en tot slot heel heldere  

afspraken over een go/no go, ruim voor inwer-

kingtreding. En het resultaat van het bestuurs-

akkoord is dan ook zo dat al deze zaken in dit 

akkoord zijn opgenomen. 

Gevolgklassen

Uiteraard is het bestuursakkoord pas een eer-

ste stap en gaat deze alleen over gevolgklasse 

1. De volgende is om deze afspraken uit te 

gaan voeren en deze te gaan vastleggen in de 

lagere regelgeving, zoals de AMvB, de ministe-

riële regeling en uitwerkingsdocumenten. 

Maar een belangrijke eerste stap is met het 

bestuursakkoord wel gezet. Daarbij is het ook 

van belang om de toetsing en het toezicht van 

de bouwaanvragen in gevolgklasse 2 en 3 ook 

op een voldoende adequaat niveau te blijven 

uitvoeren.

Het proces om te komen tot de ondertekening 

afgelopen donderdag 17 januari was intensief, 

en spannend. Maar vooral het samen met BZK 

weer duidelijk krijgen welk hoofddoel deze 

wetgeving heeft, namelijk het verbeteren van 

de bouwkwaliteit is wel een positief resultaat.

Namens het bestuur van de vereniging Bouw- 

en Woningtoezicht Nederland willen wij ieder-

een die hier aan heeft meegewerkt, en vooral 

alle BWT-collega’s bedanken voor hun inzet 

om te komen tot dit bestuursakkoord. Het  

bestuursakkoord is ook voor de toekomstige 

positie van het Bouw- en Woningtoezicht een 

niet te onderschatten document en geeft dui-

delijk aan dat gemeenten nu aan de slag moe-

ten om een toekomstbestendig Bouw- en  

Woningtoezicht te organiseren. Uiteraard met 

een andere rol, maar zeker niet minder  

belangrijke. Ook dit is in relatie tot de wet VTH 

opgenomen in het bestuursakkoord en vraagt 

van alle gemeenten inzet. Binnen het bestuur 

van de Vereniging BWT Nederland is op de hei-

dag van het bestuur op 18 januari 2019 ook 

gesproken over het uitvoeren van een nieuwe 

impact en toekomstanalyse. Hieruit moet met 

invulling van de afspraken in het bestuurs-

akkoord duidelijk worden welke impact de 

Wkb en de Omgevingswet hebben op de  

organisatie, de formatie en de functies binnen 

het Bouw- en Woningtoezicht. 
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Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken 

riep op 30 november 2018 alle gemeenten 

in een brief op de meest risicovolle gebou-

wen te inventariseren. Ook is gevraagd er 

vervolgens op toe te zien dat eigenaren van 

deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar 

de brandveiligheid van de gevels en indien 

noodzakelijk maatregelen nemen om de vei-

ligheid te waarborgen. 

Voor de inventarisatie is een protocol opge-

zet en een tool/vragenlijst ontwikkeld waar-

mee een globale risico-inschatting kan wor-

den gemaakt. Inmiddels is ook een motie in 

de Tweede Kamer aangenomen die de  

minister vraagt de Tweede Kamer te infor-

meren over de stand van zaken. Het kan 

dan ook dat het informatieverzoek door de 

minister nog wordt omgezet naar een infor-

matieplicht als de Tweede Kamer hier om 

gaat vragen. 

De studiedagen op 7 maart en 20 maart in 

Nieuwegein beogen kennisoverdracht over 

regelgeving, producten en de manier waar-

op producten getest worden duidelijker te 

maken. De studiedag gaat verder over de 

Bouwregelgeving rondom gevels: wanneer 

is een gevel ‘brandveilig’? Uitgebreide uit-

leg over de BZK-risicotool ‘Brandveiligheid 

Gevels’, en ervaringen met de Rotterdamse 

risicotool en cases uit de praktijk.

De studiedagen zijn vooral bedoeld voor 

het Bouw- en Woningtoezicht en de Veilig-

heidsregio. Aanmelden kan via www.nen.nl 

onder studiedag brandveiligheid gevels.

Studiedagen Brandveiligheid Gevels

Programma

09.00 Welkom & introductie

Dagvoorzitter Wico Ankersmit, Vereniging Bouw &  

Woningtoezicht Nederland

Wico behandelt het doel van de cursus en zet het pro-

gramma uiteen. Hij gaat in op de vraag wie verantwoor-

delijk/aansprakelijk is voor de brandveiligheid van een 

gebouw en de gevel in het bijzonder, op het zorg-

plichtartikel en op de inventarisatie-opgave waar de ge-

meenten druk mee bezig zijn. 

09.15 Bouwregelgeving

Nico Scholten, ERB

Nico definieert wat een gevel is (onderscheid gevel/dak) 

en zet uiteen hoe de bouwregelgeving rondom gevels in 

elkaar zit in relatie met andere onderdelen van het ge-

bouw: eisen aan brandgedrag en weerstand tegen 

branddoorslag en brandoverslag. NEN (6068/6069). 

10.00 Koffiepauze

10.30 Wanneer is een gevel ‘brandveilig’?

Roy Weghorst en Louis Cleef namens BBN

Eigenschappen van producten volgens de Europese  

regelgeving: ‘reaction to fire’ brand- en rookklassen en 

‘resistance to fire’.

Roy gaat in op Brandscenario’s, grote schaal proeven 

(korte stand van zaken en actualiteit van ontwikkelingen 

in CEN-verband). Hoe is in de praktijk een aannemelijke 

uitspraak te doen over de brandklasse bij een samenstel 

van producten? Wat kan wel en wat niet? Wie maakt de 

afweging bij het samenstellen van alternatieve produc-

ten? Wie is verantwoordelijk voor die afweging

Louis gaat in op de risicobenadering gebaseerd op pu-

bliek en private regelgeving. Wat kan er in de praktijk ge-

beuren als systemen niet goed zijn uitgevoerd of erger 

nog, beschadigd of ondeskundig achteraf zijn aange-

past.

11.15 De BZK-risicotool Brandveiligheid Gevels

Rudolf van Mierlo, DGMR

Rudolf vat de DGMR white paper samen en behandelt de 

‘BZK-risicotool Brandveiligheid Gevels’. De deelnemers 

gaan met interactief zelf aan de slag om een paar voor-

beeld-gebouwen/-gevels te beoordelen.

12.00 Ervaringen met de Rotterdamse risicotool

Victor Termijn, gemeente Rotterdam

Rotterdam werkt sinds mei 2018 met de tool en deelt de 

ervaringen die hiermee zijn opgedaan. Victor gaat in op 

valkuilen en geeft tips die handig zijn om in de praktijk 

te gaan werken met de tool.

12.30 Lunchpauze

Programma

13.30 Cases uit de praktijk (I)

Ruud van Herpen, Nieman en David den Boer, Peutz

Ruud en David geven geanonimiseerde voorbeelden van 

enkele projecten waarbij gevels/ gebouwen beoordeeld 

zijn. De deelnemers worden hier op interactieve wijze in 

meegenomen. Hoe herken je gevaar? Wat zijn do’ en 

don’ts? Waar relevant komen herstelopties aan de orde.

14.00 Cases uit de praktijk (2)

Rudolf van Mierlo, DGMR en Emiel Wassenaar, LBP Sight 

Rudolf en Emiel geven geanonimiseerde voorbeelden 

van enkele projecten waarbij gevels/ gebouwen beoor-

deeld zijn. De deelnemers worden hier op interactieve 

wijze in meegenomen. Hoe herken je gevaar? Wat zijn 

do’ en don’ts? Waar relevant komen herstelopties aan 

de orde.

14.30 Koffiepauze

15.00 Ontwerp en bestek: van gebouw- naar producteisen

Henk Zoontjens, VMRG

Henk gaat in op het vertalen van de eisen op gebouw-

niveau naar de eisen op productniveau, CE-markering 

van gevels en hoe je een en ander kunt concretiseren in 

een bestek om de prestatie-eisen te kunnen waarbor-

gen. Hoe zit het met verantwoordelijk-/aansprakelijk-

heid voor de leverancier?

15.30 Uitvoering: essentiële controlepunten

Leo Oosterveen, BBN

Leo behandelt de essentiële controlepunten voor  

gevels: waar moet je in de praktijk nu op letten, welke 

vragen moet je als ontwerper, bouwer en toetser stellen 

op weg naar een brandveilige gevel?

16.00 The devil is in the details

Esther Hebly, DGMR

Esther duikt met u in de details, de kneepjes van het 

vak. Zaken waar vaak weinig of te laat aandacht voor is, 

maar waar de gerealiseerde brandveiligheid uiteindelijk 

wel mee staat of valt.

16.30 Tot besluit

Dagvoorzitter Wico Ankersmit, Vereniging Bouw &  

Woningtoezicht Nederland

Wico blikt terug én vooruit op nieuwe ontwikkelingen 

die invloed hebben op het onderwerp van de dag: Bbl, 

Wet Private Kwaliteitsbrorging, nieuwe wijzen van tes-

ten/beoordelen.

17.00 Einde studiedag


