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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.
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Tijdens de vakantieperiode is een in-
formele regiegroep vanuit het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties samen met 

marktpartijen VNG en Vereniging BWT Neder-
land al druk aan het werk gegaan met de voor-
bereidingen die de implementatie van het 
nieuwe stelsel moeten gaan ondersteunen. Zo 
is men druk met het opstellen van een imple-
mentatieplan, worden de criteria voor de in-
strumentaanbieders, instrumenten en kwali-
teitsborgers vastgelegd en worden ook de 
juridische stukken, zoals de AMvB, de regeling 
en daarbij horende uitwerkingen, opgesteld. 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
Geen dag meer te verliezen met proefprojecten 

Inmiddels is bij alle Bouw- en Woningtoezichten wel doorgedrongen dat op  

14 mei jl. de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) door de Eerste 

Kamer is aangenomen, en dat de inwerkingtreding van deze wet er toch echt 

aan komt. Om het nieuwe stelsel in werking te kunnen laten treden moet  

echter nog heel veel gebeuren. 

Het meest belangrijke en urgente onderdeel 
van de weg richting implementatie zijn echter 
de proefprojecten vooruitlopend op de inwer-
kingtreding van de wet. In het bestuursakkoord 
is afgesproken dat alle gemeenten in Neder-
land ernaar zullen streven om, vooruitlopend 
op de inwerkingtreding, tien procent van alle 
aanvragen binnen de gevolgklasse 1 te gaan 
uitvoeren als proefproject. Dit om te oefenen, 
te leren, maar vooral ook om voorbereid te zijn 
op het moment waarop alle honderd procent 
van de aanvragen in gevolgklasse 1 door de 
kwaliteitsborgers zullen worden uitgevoerd. Het 
uitvoeren van de proefprojecten is niet alleen 

belangrijk voor de gemeenten, ook moet dan 
blijken of er voldoende partijen zijn die kwali-
teitsborging kunnen aanbieden. Belangrijk 
daarnaast is om te toetsen of het stelsel werkt, 
of de diverse partijen in de bouwketen het stel-
sel op de juiste manier gaan toepassen en in-
zetten en vooral ook om nog tijd te hebben om 
vóór de inwerkingtreding aanpassingen te kun-
nen doen. Met uiteraard het centrale doel van 
de wet voor ogen: de bouwkwaliteit in Neder-
land verbeteren. 
Belangrijke documenten die gemeenten gaan 
ondersteunen bij het uitvoeren van de proef-
projecten zijn inmiddels klaar of in de afron-
dende fase. Zo is er een document spelregels 
proefprojecten Wkb, waarin alle partijen kun-
nen lezen wat er van hen wordt verwacht en 
hoe zij de proefprojecten kunnen uitvoeren. 
Daarnaast is voor gemeenten een belangrijk 
document ontwikkeld met de titel ‘Vergun-
ningverlening bij proefprojecten Wkb’ waarin 
het proces van vergunningverlening voor aan-
vragen die als proefproject worden ingediend 
kan worden doorlopen. Belangrijk hierbij is 
dat in deze fase het bevoegd gezag nog wel de 
vergunning verleent op basis van het huidige 
wettelijke kader, maar door middel van uitge-
stelde gegevens en toepassing van de aanne-
melijkheid dat de Kwaliteitsborger een deel 
van het werk van BWT (toets en toezicht) uit-
voert, toch een juridisch houdbaar besluit kan 
nemen. De diverse documenten zijn uiteraard 
te vinden op www.bwtinfo.nl en op de inter-
netsite van de VNG. Fo
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Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
Geen dag meer te verliezen met proefprojecten 

De titel van het 16e jaarcongres van de Ver-
eniging BWT Nederland, die weer zal plaat-
vinden in de Heerlickheijd van Ermelo, is 
‘BWT op weg naar een nieuwe toekomst’. 
Hierbij wordt uitgebreid ingaan op de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen die af-
gelopen mei door de Eerste Kamer is aange-
nomen. Duidelijk is dat het Bouw- en Wo-
ningtoezicht met de Wkb en de 
Omgevingswet zal veranderen. Deze nieuwe 
bestemming en de reis er naar toe staan 
dan ook centraal tijdens het jaarcongres 
van 2019.

Dit jaar hebben we naast de inhoudelijke 
onderwerpen van het plenaire ochtendpro-
gramma-met weer zeer aansprekende inlei-
ders-een zeer verrassende dagvoorzitter: 
George Parker. Hij zal de deelnemers ver-
schillende keren weten te verbazen. 
Tijdens het middagprogramma van het jaar-
congres worden in twintig workshops weer 
diverse onderwerpen besproken, waarbij 
het ook dit jaar voor u weer lastig zal wor-
den er twee te kiezen uit het brede aanbod 
van interessante workshops. Wij hebben 
voor u weer een programma proberen sa-
men te stellen dat u niet mag missen. Daar-
naast zullen onze sponsoren op de informa-

tiemarkt u weer bijpraten over hoe zij u 
kunnen helpen tijdens de reis naar de Om-
gevingswet en Wkb. 

Schrijf u dan ook snel in, want de kans be-
staat dat wij ook dit jaar, in verband met de 
grote belangstelling, de mogelijkheid tot 
inschrijving weer vroegtijdig zullen moeten 
sluiten. Inschrijving kan tot uiterlijk 6 okto-
ber 2019 via de inschrijfpagina op www.
vereniging-bwt.nl. Deze is ook te vinden via 
www.bwtinfo.nl.

Programma

09:00-10:00 uur: Registratie deelnemers, 
ontvangst, informatiemarkt. 
10:00-10:15 uur: Opening door onze dag-
voorzitter George Parker.
10:15-10:35 uur: Margreet Schotman en Else 
Poortvliet over de reis naar onze nieuwe 
toekomst.
10:35-11:00 uur: Ferdi Licher van het Minis-
terie Van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties. Samen werken aan een betere 
bouwkwaliteit.
11:00-11:30 uur: Koffiepauze en Informatie-
markt. 
11:30-11:50 uur: Wim Hoppenbrouwers van 
BouwQ, over de samenwerking tussen kwa-

liteitsborgers en het bevoegd gezag tijdens 
de proefprojecten en na invoering van het 
stelsel.
11:50-12:10 uur: Bert Rademaker van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties met de laatste stand van 
zaken over de Omgevingswet met onder-
werpen, zoals vergunning en vergunning-
vrij, het omgevingsplan en de participatie. 
12:10-12:30 uur: Een verbazingwekkende 
afsluiting door de dagvoorzitter George Par-
ker over verandering en loslaten.
12:30-13:30 uur: Lunchpauze en Informatie-
markt. 
13:30-14:30 uur: WORKSHOPS 1e ronde 
(keuze uit 10 workshops).
14:30-15:00 uur: Theepauze en Informatie-
markt. 
15:00-16:00 uur: WORKSHOPS 2e ronde 
(keuze uit 10 workshops).
16:00-16:05 uur: Informele afsluiting van 
het congres op de informatiemarkt door 
Wico Ankersmit.
16:05-17:00 uur: Naborrelen en netwerken.

Meer informatie over het congres, de work-
shops en de informatiemarkt vindt u op www.
bwtinfo.nl of op www.vereniging-bwt.nl.

Jaarcongres VBWTN op 10 oktober 2019
‘BWT op weg naar een nieuwe toekomst’
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