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Tot een later moment
In het verenigingsnieuws van de afgelopen edities van Bouwkwaliteit in de praktijk kondigde ik
het nieuwe congres voor Toezichthouders en Handhavers aan dat op 15 april in Madurodam zou
plaatsvinden, en ook de tien Roadshows over de Wet kwaliteitsborging die in april zouden gaan
plaatsvinden. Toen wisten we echter nog niet dat de wereld er een maand later anders uit zou
zien. Door het coronavirus dat letterlijk de hele wereld in zijn greep heeft, zijn alle bijeenkomsten in ons land, dus ook die van de vereniging, tot in ieder geval 1 juni geannuleerd.

M

aar ook evenementen na 1 juni
worden al geraakt door de maatregelen. Dit jaar zou de Vereniging BWT Nederland het managementsymposium samen organiseren met het
jaarcongres van ProVeRo op 4 juni in de Reehorst in Ede. Dit zou inhouden dat hier in totaal rond de 400 deelnemers worden verwacht. Ook voor dit evenement is al besloten
om het niet door te laten gaan en zal voor in
ieder geval de Algemene Ledenvergadering

van de vereniging, die gelijk met het managementsymposium zou plaatsvinden, een nieuwe datum worden gezocht.
Als Vereniging BWT Nederland gaan wij ons
best doen om deze geannuleerde bijeenkomsten later in het jaar te laten plaatsvinden,
waarbij het dan wel de vraag is of dit allemaal
gaat lukken. Heel veel bijeenkomsten staan al
in de tweede helft van 2020 gepland, zoals
het grote jaarcongres op 5 oktober in Ermelo
en het COBc-congres op 5 november in Arn-

hem. Maar ook andere organisaties zullen proberen zo veel mogelijk evenementen door te
schuiven naar de tweede helft van 2020. Momenteel worden er nieuwe data met passende
locaties gezocht voor de tien Roadshows, die
dan in september en oktober zullen plaatsvinden. Houdt hiervoor de website www.bwtinfo.
nl in de gaten. Deelnemers die zich al hebben
ingeschreven voor de geannuleerde bijeenkomsten worden als eerste op de hoogte gesteld van de nieuwe data.

Impactanalyse: wij helpen u graag!
In navolging van de VNG doet ook de Vereniging BWT Nederland nogmaals de oproep om u goed voor te bereiden op de
komst van de Wet kwaliteitsborging voor
het bouwen (Wkb). Voor alle partijen die
met de Wkb te maken krijgen vindt u veel
informatie op www.bwtinfo.nl. Daarnaast
heeft de vereniging voor gemeenten en omgevingsdiensten een impactanalyse gepubliceerd waar gemeenten en omgevingsdiensten mee aan de slag kunnen om de
impact van de Wkb op hun organisatie te
berekenen.
Dat de impact groot is, heeft u onder andere ook kunnen lezen in de vorige editie van
Bouwkwaliteit in de Praktijk, waar Gert-Jan
van Leeuwen in het artikel ‘De onhoudbaar-

heid van de bouwleges’ heeft toegelicht dat
de financiering van de VTH-taken na inwerkingtreding van de Omgevingswet en de
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen anders zal moeten. Deze impactanalyse is te
vinden via https://www.bwtinfo.nl/dossiers/kwaliteitsborging-voor-de-bouw (onder het kopje documenten).
Om ervoor te zorgen dat de vereniging richting het ministerie van BZK en de VNG kan
gaan aangeven welke impact de invoering
van Gevolgklasse 1 heeft voor het bevoegd
gezag, willen we aan u vragen om de resultaten van de uitgevoerde impactanalyse
met ons te delen. De impactanalyse hoeft
niet per se hetzelfde model te zijn dat wij
hebben aangeleverd, maar alle uitkomsten

die aangeven welke impact Gevolgklasse 1
heeft op aantallen, formatie en leges zijn
welkom. Als u zelf een scan heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren door een andere partij dan zouden wij graag die ontvangen, u hoeft dus niet twee keer werk te
verrichten. We hopen op uw medewerking.
Ondersteuning
Voor leden van de Vereniging BWT Nederland is er ook ondersteuning beschikbaar
bij het uitvoeren van de impactanalyse.
Mocht u als lid van de vereniging vragen
hebben met betrekking tot de tool die op
onze website staat, dan kunt u hiervoor
contact opnemen met David Weekenstroo.
Hij is te bereiken op: 06-29 491 136 of via:
d.weekenstroo@vereniging-bwt.nl.
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