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Impressie zestiende jaarcongres Vereniging BWT Nederland

BWT op weg naar een 
nieuwe toekomst

‘De bestemming is bekend, de reis gaat beginnen’, staat er groot op het scherm in de 

plenaire zaal, voorafgaand aan het zestiende jaarcongres van de Vereniging Bouw- en 

Woningtoezicht Nederland op 10 oktober in de Heerlickheijd van Ermelo. Nu de Eerste 

Kamer op 14 mei 2019 heeft ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de 

kwaliteit in de bouw, is de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

onomkeerbaar geworden. Geen wonder dat het jaarcongres van 2019 volledig in het 

teken staat van de nieuwe toekomst van BWT. 

Tekst ing. Frank de Groot

Beeld Jan Hagen

Een recordopkomst voor het zestiende jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op 10 oktober in de Heerlickheijd van Ermelo.
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M
et ruim 500 deelnemers was er 

ditmaal sprake van een recordop-

komst bij het jaarcongres. Met de 

komst van de Wet kwaliteitsbor-

ging voor het bouwen gaat de toekomst van 

BWT veranderen. Deels zijn de gevolgen be-

kend, maar deels ook niet. Boordevol vragen 

kwamen de deelnemers weer uit alle uithoe-

ken van Nederland naar Ermelo. Waar zijn wij 

straks nog van? Is er in de toekomst nog ge-

noeg werk voor BWT, als er toetsende en toe-

zichthoudende taken naar de private sector 

verschuiven? Hoe gaan we om met private 

kwaliteitsborging? 

Voorzitter Margreet Schotman: “Loslaten en durven veranderen”

“De kogel is door de kerk. De Wet kwaliteitsborging voor 

het bouwen is aangenomen. Woningen en eenvoudige 

bedrijfspanden komen in het nieuwe stelsel van toetsing 

en handhaving. En consumenten worden beter be-

schermd door aanpassing van de aansprakelijkheid van 

de aannemer in het Burgerlijk Wetboek”, opent Margreet 

Schotman. 

“Dank aan de VNG, die een Bestuursakkoord met het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft geslo-

ten. Met dit bestuursakkoord blijft de rol van bevoegd gezag voor 

de handhaving uitvoerbaar voor gemeenten. Nu lijkt het te stil, 

maar er moet voor 1 januari 2021 nog veel gebeuren. Er moeten 

instrumenten komen voor private kwaliteitsborgers en instrumen-

tenaanbieders. Ook moet er een Toelatingsorganisatie komen die 

toezicht houdt op de instrumenten, instrumentenaanbieders en 

kwaliteitsborgers. Daarnaast moeten er de komende tijd veel 

proefprojecten met private kwaliteitsborging worden uitgevoerd. 

Doe mee met die proefprojecten, meld je aan!”

“Bron van zorg is wel dat de leges voor woningen en eenvoudige 

bedrijfsgebouwen wegvallen als de vergunning een melding 

wordt. Of leges nog de toekomst zijn voor het formatief op orde 

houden van het BWT is geen vraag meer. Het wordt krap, erg krap. 

Maar het gaat ook over loslaten. Verandering is nodig, als nooit te 

voren. We moeten meer nadruk leggen op handhaving op gebruik. 

Denk aan ondermijning, huisjesmelkers, woonoverlast en brandvei-

ligheid. Er is nog best veel te doen.”

Benno Baksteen

Dat BWT nog steeds een rol van betekenis speelt, bewijst onder 

meer het feit dat directeur Wico Ankersmit regelmatig wordt ge-

vraagd om na een calamiteit zijn verhaal te doen op tv: “Wico is 

onze Benno Baksteen van de bouw. Maar het is niet zo dat de ge-

meente verantwoordelijk is voor iedere instorting. Er wordt nu 

nog te veel reactief gehandeld na een instorting. Dan gaan we 

ineens talrijke onderzoeken doen. Waarom worden producenten 

niet verplicht om gezondheid, veiligheid en duurzaamheid aan te 

tonen? En dan kan voor wat er al staat de APK worden inge-

voerd!”

Illusionist en mentalist George Parker bracht de zaal bijna tot wanhoop met zijn ‘onmogelijke’ trucs. 
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Transformeren

Hoe kunnen we BWT helpen met de transfor-

matie naar een nieuwe toekomst? Daarvoor is 

deze dag de hulp ingeroepen van dagvoorzit-

ter George Parker. Hij is illusionist, mentalist, 

maar ook ICT-consultant en ontwikkelingspsy-

choloog. Tevens is hij (ervarings)deskundige 

op het gebied van creëren en transformeren 

van persoon en organisatie. Zijn optreden is 

een combinatie van interactie, spel, comedy, 

illusies/mentalisme en illustratie om de gas-

ten tot het gevoel en de verbeelding te spre-

ken. Dus hapt de zaal af en toe naar adem als 

er weer achteloos tijdens zijn verhaal een 

koord in stukken wordt geknipt en even zo 

makkelijk aan het eind van zijn anekdote weer 

één geheel blijkt te zijn. Een rode bal transfor-

meert schijnbaar moeiteloos in een rode ku-

bus en vervolgens een gele bal, of daarna in Voorzitter Margreet Schotman (links) draagt het ‘voorzittersstokje’ over aan Else Poortvliet.

Ferdi Licher: “Deze bevalling moet lukken”

“De rol van Den Haag is niet om al uw zorgen weg te ne-

men”, begint Ferdi Licher, directeur Bouwen & Energie van 

het ministerie van BZK, zijn presentatie. “Als de Wet kwa-

liteitsborging voor het bouwen er niet was geweest, had 

ik hier niet gestaan. Maar deze bevalling moet lukken. En 

wel op een manier dat we er vertrouwen in hebben. Daar-

bij dank ik de vereniging voor de zoektocht naar wat we 

nodig hebben.”

Op het scherm is het ingestorte stadiondak van het AZ-stadion te 

zien. “Hoeveel rapporten van de Onderzoeksraad moeten er nog 

komen om dit soort rampen te voorkomen? Er is altijd een veelheid 

aan oorzaken, maar in de basis gaat er al iets fout. Smalle marges, 

incompetentie, capaciteitsgebrek, tijdsdruk, toeval, noem het maar 

op. Het kan beter, maar dan gaan alle ogen naar de overheid. Jullie 

hadden het kunnen voorkomen! Maar dat is de wereld op zijn kop! 

Bouwers moeten dit soort rampen voorkomen! Het gaat niet over 

privatisering, maar over betere kwaliteitsborging”, vertelt Licher.

Lange aanloop

Maar er is volgens Licher ook klein leed, zoals de talrijke opleverpun-

ten bij de oplevering van een woning. “Dan moet de bewoner weer 

alle moeite doen om alles in orde te krijgen. Dat klopt natuurlijk niet. 

Zelfs als de gebreken niet direct zichtbaar zijn, blijft een bouwer ver-

antwoordelijk voor zijn product. Je koopt toch ook geen auto met 

krassen? De consument moet daarom beter beschermd worden. In 

1997 werd al een zogenoemde Marktwerking, Deregeluring en 

Wetgevingskwaliteit (MDW)-werkgroep ingesteld. Het doel van de 

MDW-projecten was het verlagen van lasten van burgers en bedrijfs-

leven en het verbeteren van de bestaande wetgeving, onder meer 

door het stimuleren van marktwerking. Sindsdien verscheen rapport 

naar rapport. In 2008 verscheen het rapport ‘Privaat wat kan, pu-

bliek wat moet’ van de commissie-Dekker. Maar dat bleek ook niet 

de richting.”

“Uiteindelijk ontstond het idee van een duaal stelsel, waarbij je naast 

elkaar probeert of het wel werkt. Hieruit is het idee gekomen van 

gevolgklassen, waarbij we nu eerst ervaring op gaan doen met ge-

volgklasse 1. Die gaan we na drie jaar evalueren en dan kijken we 

of we verder kunnen. Daarbij staan private kwaliteitsborgers onder 

toezicht van een Toelatingsorganisatie, en komt er een opleverdos-

sier. BWT blijft belangrijk om te controleren of de juiste kwaliteitsbor-

ger met het juiste instrument een project heeft getoetst aan de 

bouwregelgeving. Dat is ook opgenomen in het Bestuursakkoord 

tussen VNG en de overheid. Publiek toezicht door gemeenten op de 

bouw blijft belangrijk. De rol van de gemeente bij vergunningverle-

ning en handhaving verandert wel. Gemeenten kunnen meer dan 

nu, daar waar zij risico’s zien, meekijken met het bouwproces en zo 

nodig handhaven.”

Licher besluit met de opmerking dat er nog veel werk verzet moet 

worden: “De Toelatingsorganisatie moet er nog komen en er moe-

ten veel proefprojecten worden uitgevoerd met kwaliteitsborging. Ik 

geef toe: het is krap. Maar de tijdsdruk helpt wel om dit samen voor 

elkaar te krijgen.”
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van de Vereniging BWT Nederland, maar zij 

verliet daarmee ook het vakgebied aangezien 

zij in Almere afdelingshoofd Stedelijk Beleid 

(Ruimtelijke Ordening) is geworden. 

Gelukkig heeft het bestuur niet al te ver hoe-

ven zoeken, aangezien de opvolgster van Mar-

greet al jaren naast haar aan de bestuurstafel 

zit, namelijk Else Poortvliet, afdelingshoofd 

Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente 

Den Haag. Officieel vindt de overdracht plaats 

tijdens de aankomende Algemene ledenverga-

dering in 2020. Maar gelet op de voor de ver-

eniging best roerige invoering naar de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen en het feit 

dat Else daar met haar functie dagelijks ook in 

Wim Hoppenbrouwers: “Meer waarde voor je geld”

“Het doel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

(Wkb) is dat de klant meer waarde voor zijn geld krijgt en 

dat zijn positie wordt versterkt”, zegt Wim Hoppenbrou-

wers van bouwinspectiebureau BouwQ, dat onder meer 

aan de wieg stond van Technical Inspection Service (TIS). 

Hij geeft een uiteenzetting van zijn ervaringen met het 

borgen van technische kwaliteit in het licht van de toe-

komstige Wkb. 

“We krijgen een stelselherziening waarbij we van publieke naar 

private kwaliteitsborging gaan. De bouw moet hierbij zelf door 

een onafhankelijke private partij de kwaliteit laten controleren. 

Daarnaast voorziet de nieuwe Wkb in een aanpassing van het Bur-

gerlijk Wetboek, waardoor de aannemer zijn aansprakelijkheid 

voor gebreken niet meer kan ontlopen. Ook komt er een consu-

mentendossier waarin de consument uitleg krijgt over alle installa-

ties in zijn woning, het benodigde onderhoud, garanties, enzo-

voort”, aldus Hoppenbrouwers.

“Dit is geen privatisering van Bouw- & Woningtoezicht”, zo stelt hij. 

“De wetgever vraagt geen kopie van het huidige stelsel aan private 

zijde, maar daagt de markt uit om een eigen invulling te geven aan 

de vraag om de kwaliteit van bouwwerken te borgen. Zo mag een 

kwaliteitsborger ook privaatrechtelijke of contracteisen toetsen als de 

opdrachtgever dat vraagt. Denk aan eisen die hoger liggen dan het 

Bouwbesluit of eisen die niet in de bouwregelgeving zijn opgeno-

men, zoals comforteisen en vlakheid. Om te kunnen toetsen komt er 

een diversiteit aan instrumenten en kwaliteitsborgers. Er komen bij-

voorbeeld instrumenten voor de verschillende gevolgklassen en ge-

bouwtypen. Je kunt immers niet kennis van alle deelgebieden heb-

ben”, legt hij uit.

Instrumenten

Er zijn al instrumenten op de markt, zoals KiK. Dit is een borgings-

instrument voor gecertificeerde kwaliteitsborgers (volgens BRL 

5019). Andere voorbeelden zijn TIS, Metaalbouwborg, SWK Instru-

ment VKB en Woningborg-WKI. “Nadat de kwaliteitsborger een 

project heeft getoetst aan de bouwregelgeving, geeft hij bij ople-

vering een gecertificeerde verklaring aan het bevoegd gezag. Na 

goedkeuring mag het gebouw in gebruik worden genomen. Maar 

een gecertificeerde verklaring kan voor meerdere stakeholders be-

langrijk zijn, zoals de verzekeraar, financier, eigenaar, opdrachtge-

ver, gebruiker en makelaar”, legt Hoppenbrouwers uit.

De kwaliteitsborger gebruikt het instrument volgens Hoppenbrou-

wers om een project in de VO, DO en UO-fase en uitvoering zelf 

te controleren. Dat betreft een integrale risicoanalyse op techniek, 

zoals brandveiligheid, constructie, technische installaties, bouwfysi-

ca en algemeen bouwkundige zaken. Vanuit de markt juicht hij 

het landelijk oefenen met proefprojecten toe. Want niet alleen 

voor de gemeenten, maar ook voor veel marktpartijen zal het vol-

gens Hoppenbrouwers nog wel even wennen zijn: “Eerdere erva-

ringen met soortgelijke trajecten leren dat een dergelijke imple-

mentatie soepeler loopt als we het gezamenlijke doel voor ogen 

houden. Met name dat het bouwwerk aantoonbaar moet voldoen 

aan de afgesproken bouwkwaliteit.” 

Hij besluit met de kritische succesfactoren om de implementatie 

van de Wkb goed te laten verlopen: leren van elkaar, de spelregels 

van de proefprojecten, de regels van de proefprojecten binnen de 

Wabo, proefprojecten over de volle breedte uitvoeren en doorkij-

ken naar de gevolgklassen 2 en 3.

Nieuwe voorzitter

Extra aandacht is er ook voor de kennismaking 

met de nieuwe voorzitter. Margreet Schotman 

draagt ten overstaan van de zaal het ‘stokje’ 

over aan Else Poortvliet. Margreet nam in 2015 

het voorzitterschap over van Henk Beekhuis. 

Margreet was toen afdelingshoofd Bouw- en 

Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam. 

Vanuit haar rol in de dynamische bouwput van 

onze grote havenstad zat zij ook dagelijks tot 

haar knieën in alle onderwerpen van het vak-

gebied. Margreet heeft echter in 2018 de ge-

meente Rotterdam ingeruild voor de gemeente 

Almere als haar werkplek. Nu heeft dat uiter-

aard geen invloed op het kunnen voorzitten 

twee ballen en een kubus. Een kaart die door 

een deelnemer wordt getrokken of een teke-

ning die tijdens een pauze door een deelne-

mer ergens is gemaakt: George weet exact wel-

ke kaart het is, of reproduceert de geheim 

gemaakte tekening alsof het geen moeite 

kost. De bomvolle zaal komt ogen en oren te-

kort om zijn illusies te doorgronden, maar 

blijft achter met een massaal gevoel van ver-

wondering. Gevoel, verbeeldingskracht, daad-

kracht en leervermogen: het zijn de ingrediën-

ten die nodig zijn om de toekomst van BWT 

met vertrouwen tegemoet te zien. “Die eigen-

schappen heeft een ieder al aan boord, maar 

ik help ze versterken”, aldus George Parker.
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Bert Rademaker maakt de 
balans op
Bert Rademaker, beleidscoördinator bij het 

ministerie van BZK en werkzaam aan de 

totstandkoming van het nieuwe stelsel van 

de Omgevingswet, presenteerde een tus-

senstand van het wetgevingsproces. “Ik 

heb inmiddels een abonnement op dit 

congres. Maar wellicht sta ik hier volgend 

jaar voor het laatst.” Waarna de zaal als 

vanouds weer een stortvloed aan sheets 

met nieuwe regelgeving over zich kreeg 

uitgestort. In het middagdeel verzorgde 

hij ook nog de workshop over de Omge-

vingsplanactiviteit in de Omgevingswet. 

Op pagina 14 en verder in deze uitgave 

treft u een uitwerking aan van zijn plenai-

re presentatie. 

Den Haag mee te maken heeft, is afgesproken 

dat ze al per november aan de bestuurstafel 

het voorzitterschap zal gaan uitvoeren. 

In het zonnetje

Speciale aandacht was er voor Annemieke 

Mulder die als duizendpoot op de achtergrond 

veel secretariële werkzaamheden verricht. 

“Zonder haar kunnen we niet functioneren”, 

Netwerken en lekker lunchen: altijd weer belangrijk tijdens het jaarcongres.

aldus directeur Wico Ankersmit. Ook Joop van 

Leeuwen ontkwam niet aan extra aandacht. 

Joop is al bijna 25 jaar voorzitter en het gezicht 

van het COBc (Centraal Overleg Bouwconstruc-

ties). Bijna alle gemeentelijke constructeurs 

zijn aangesloten bij dit expertisenetwerk. 

Sinds 2010 opereert COBc onder de Vereniging 

als kennisplatform. Naast zijn rol als voorzitter 

van het COBc heeft Joop vanaf 2014 zitting in 

het bestuur van de Vereniging BWT Nederland, 

waar hij de constructieve veiligheid goed on-

der de aandacht weet te brengen en te hou-

den. Op 7 november 2019, tijdens het 

COBc-congres, gaat Joop formeel een stapje 

terug doen en zal ook hij het voorzitterschap 

overdragen. Hij gaat genieten van zijn pensi-

oen, met meer tijd voor vrouw, zoon en zijn 

hobby’s. 


