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BWTinfo: 
kennisplatform Vereniging BWT Nederland

Iedere maand ontvangt u dit prachtige blad Bouwkwaliteit in de Praktijk, dat 

zich al 25 jaar heeft bewezen. In iedere uitgave van het blad vindt u dan ook 

veel informatie over alles wat met bouwregelgeving te maken heeft. Het is dan 

ook niet voor niets dat de Vereniging BWT Nederland al vele jaren verbonden is 

aan dit prachtige vakblad. Zij feliciteert de redactie en uitgever hartelijk met dit 

25-jarig jubileum.

V
oor het vakgebied van Bouw- en Wo-

ningtoezicht, of zoals bij veel ge-

meenten inmiddels VTH (vergun-

ningverlening, toezicht en hand- 

having) genoemd, is ook BWTinfo een belang-

rijke informatiebron. Op BWTinfo wordt name-

lijk het nieuws dat ons vakgebied raakt dage-

lijks bijgehouden en geplaatst. Onder het 

kopje nieuws staan onder andere berichten 

over brieven die de minister stuurt aan de 

Tweede Kamer, over aanpassingen in wet- en 

regelgeving, maar ook nieuws over bijvoor-

beeld de energietransitie. Al dit nieuws wordt 

ook iedere twee weken samengebracht in een 

nieuwsbrief waar u zich via www.bwtinfo.nl 

onderaan de homepage gratis voor kunt aan-

melden. Meer dan 3.000 vakgenoten ontvan-

gen deze nieuwsbrief dan ook graag. 

Kennisdossiers

Maar BWTinfo.nl is nog veel meer. Zo is op 

deze website een goed overzicht te vinden van 

alle opleidingen die er voor het vakgebied zijn 

en staan er vacatures voor mooie nieuwe uit-

dagingen. Verder is er een agenda te vinden 

met aankomende bijeenkomsten, of zoals nu 

vooral webinars met onderwerpen over alles 

wat het bouw- en woningtoezicht in de breed-

ste vorm raakt.

Een ander belangrijk onderdeel van BWTinfo is 

de dossierpagina. Op deze dossierpagina 

vindt u uitgebreide informatie over diverse on-

derwerpen. Zo is er de dossierpagina over de 

Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid, is er de 

dossierpagina Handreiking Brandveiligheid 

ouderen, en zijn er twee dossierpagina’s over 

sloop, namelijk het Dossier sloop- en asbest-

informatie en de Toolbox asbestdaken. Deze 

beide dossiers worden ook wekelijks bijge-

houden door Ingeborg Kriegsman die als as-

bestspecialist zorgt dat u geen enkel nieuwtje 

over dit onderwerp mist. 

Uiteraard vindt u op de dossierpagina ook het 

dossier Kwaliteitsborging voor de bouw en een 

dossier Omgevingswet, maar ook een dossier-

pagina over de milieuprestatie MPG die vanaf 

1 januari 2021 weer wordt aangescherpt. De 

dossiers die ik verder niet mag vergeten zijn 

de dossiers die gaan over de kwaliteit van de 

medewerkers binnen het bouw- en woningtoe-

zicht. In de dossierpagina Wet VTH en kwali-

teitscriteria en het BWT doelprofiel van Libe-

reaux is te vinden over welke kennis en 

competenties een medewerker binnen BWT en 

VTH dient te beschikken, en hoe deze kennis 

kan worden geborgd.

BWTinfo is dus zeker een website die u regel-

matig zou moeten bezoeken en al helemaal 

omdat op de website ook een pagina te vinden 

is over Bouwkwaliteit in de Praktijk, waar van-

uit ieder gedrukt nummer een aantal interes-

sante artikelen digitaal wordt ontsloten.Fo
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