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M
inister Ollongren gaf aan geen 

voorstander te zijn van een APK 

aangezien dit enorme kosten 

met zich mee zou brengen, en 

vooral omdat dan heel veel gebouwen zonder 

reden periodiek zouden moeten worden ge-

keurd. Maar juist dat wil ook de Vereniging 

BWT Nederland niet. Een auto heeft een be-

paalde verwachte levensduur en hoeft pas 

Vereniging BWT pleit voor APK gebouwen

Op 20 februari jongstleden was er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg 

bouwregelgeving. Tijdens dit overleg werd door SP-kamerlid mevr. Beckerman 

aangegeven dat de Vereniging BWT Nederland pleit voor een APK voor 

gebouwen. Zij gaf vervolgens aan dat de SP-fractie dit plan steunt. 

naar de keuring nadat deze een aantal jaren 

oud is, en er een reëel risico is dat er bepaal-

de onderdelen aan slijtage onderhevig zijn, 

waardoor ze tot een ongeluk kunnen leiden. 

Dit accepteren wij allemaal en we zien het 

niet als onnodig geld, maar als een preven-

tieve controle om veilig te kunnen blijven rij-

den. Een gebouw heeft volgens onze bouwre-

gelgeving ook een technische levensduur, 

namelijk een levensduur van vijftig jaar. 

Daarnaast kent een gebouw heel veel onder-

delen die geen risico vormen op slachtoffers. 

Maar wat we de laatste jaren steeds meer 

zien is dat er in en aan gebouwen die over 

hun technische levensduur heen zijn gebre-

ken ontstaan die juist wel een reëel risico 

vormen. Dit heeft tot gevolg dat er nu bijna 

opeenvolgend onderzoeken moeten worden 

gedaan naar deze risico’s. Van galerijen en 

balkons tot wateraccumulatie en brandveilig-

heid gevels. Het is dan ook een kwestie van 

tijd tot het volgende risicovolle gebrek zich 

via een incident heeft laten zien. Vervolgens 

dient dan de eigenaar op aandringen van de 

gemeente alle gebouwen op dat onderdeel 

weer te controleren, met alle weerstand, kos-

ten en slechte opvolging van dien. 

Risicogebouwen

Als wij het hebben over een APK voor gebou-

wen, dan is deze ook uitsluitend bedoeld voor 

een beperkte groep gebouwen waarin deze al 

bekende en nog te verwachten risico’s aanwe-

zig zijn. En dan vragen wij ons echt af of het 

dan voor de eigenaar goedkoper is om na ie-

der incident apart weer een specifieke inspec-

tie te laten uitvoeren op dat onderdeel. Of in 

de plaats daarvan ééns in de vijf jaar een tech-

nische inspectie te laten uitvoeren op die zelf-

de risico’s, maar dan integraal, efficiënt en 

vooral preventief. Het onderwerp gebouw-APK 

komt dan ook vast bij een volgend incident 

wel weer op de agenda.
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Ook dit jaar organiseert de Vereniging 

Bouw- en Woningtoezicht Nederland op vijf 

locaties verspreid in het land interessante, 

leerzame maar vooral zeer nuttige regioda-

gen. Op deze regiodagen wordt u samen 

met andere collega’s uit de regio bijgepraat 

over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- 

en Woningtoezicht.

Om in één dag op de hoogte te worden ge-

bracht van alle ontwikkelingen op ons vak-

gebied wil je natuurlijk aan de regiodag 

deelnemen. Centraal staat tijdens de regio-

dagen het bestuursakkoord. Als het goed is 

heeft de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsbor-

ging aangenomen of verworpen als de 

regiodagen worden gehouden, waardoor 

de koers voor de toekomst duidelijk wordt. 

Wat er in beide situaties van het BWT wordt 

verwacht zal uitgebreid aan de orde komen. 

Daarnaast is er een aantal andere inhoude-

lijke onderwerpen, zoals actualiteiten 

Bouwbesluit, onderzoek gevels en vergun-

ningsplichtig en vergunningsvrij bouwen 

onder de Omgevingswet. 

Schrijf u snel in voor een VBWTN-regiodag 

bij u in de buurt. Per regiobijeenkomst is 

het maximaal aantal deelnemers ongeveer 

vijftig. Hierdoor bestaat het risico dat u, als 

u te lang wacht, wellicht niet kunt deelne-

men. Inschrijven kan via www.vereniging- 

bwt.nl of via www.bwtinfo.nl onder de but-

ton Regiodagen 2019.

Waar en wanneer

•  Woensdag 3 april in Rotterdam (De Rotter-

dam, 40ste verdieping, Wilhelminakade).

•  Woensdag 17 april in Amsterdam (Floor 6, 

top-uitzicht over het IJ, De Ruijterkade 

107-6).

•  Donderdag 18 april in Meppel (Stadhuis, 

Raadszaal, Grote oever 26).

•  Donderdag 25 april in Nijmegen (Van der 

Valk Lent, Hertog Eduardplein 4).

•  Woensdag 1 mei in Eindhoven (Van Abbe-

museum, Auditorium, Bilderdijklaan 10).

Voorlopig programma

Het voorlopige programma van de regiobij-

eenkomst treft u hierna aan. Bij de bevesti-

ging van de betreffende regiodag van uw 

keuze wordt een definitief programma mee-

gestuurd, inclusief adresgegevens en route-

beschrijving naar de locatie.

•  09:30 - 10:00 uur. Inloop en ontvangst 

met koffie.

•  10:00 - 10:10 uur. Welkom en opening. 

•  10:10 - 11:00 uur. Het bestuursakkoord 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en 

de impact hiervan op het werk van het 

Bouw- en Woningtoezicht.

• 11:00 - 11:30 uur. Koffiepauze.

•  11:30 - 12:00 uur. Brandveiligheid getest, 

geclassificeerd en beoordeeld. Een en an-

der in relatie tot het onderzoek brandvei-

ligheid gevels door Efectis.

•  12:00 - 12:30 uur. Een boeiend lokaal on-

derwerp door de gastgemeente.

• 12:30 - 13:20 uur. Lunchpauze/netwerken.

•  13:20 - 13:40 uur. Vergunning en vergun-

ningvrij en de knip binnen de bouwaan-

vraag onder de Omgevingswet.

•  13:40 - 14:15 uur. De veiligheidsafstanden 

per 1 juli in het Bouwbesluit en het toepas-

sen van de risicomatrix bouw en sloopvei-

ligheid.

•  14:15 - 14:50 uur. Actualiteiten en aanko-

mende wijzigingen bouwregelgeving zoals 

NPR8800, geluidseisen warmtepompen, 

toepassing artikel 13 minder zelfredzame 

bewoner, etc.

•  14:50 - 15:15 uur. Een instrumentbeheerder 

of Kwaliteitsborger aan het woord over het 

gezamenlijk toewerken naar de invoering 

van de Wet kwaliteitsborging voor het bou-

wen.

•  15:15 uur. Einde regiodag met afsluiting 

en hapje/drankje.

Inschrijven en kosten

U kunt zich inschrijven voor deze bijeenkom-

sten via de website www.vereniging-bwt.nl 

via de pagina Regiodagen 2019. Wij brengen 

voor iedere deelnemer die persoonlijk lid is 

van de Vereniging BWT of als uw gemeente 

lid is, € 75,- excl. btw p.p. in rekening. Als u 

geen lid bent en uw werkgever is ook geen 

lid, dan zijn de kosten € 150,- p.p.

Regiodagen 2019 Vereniging BWT Nederland


