
↘ Verenigingsnieuws VBWTN

Deze pagina’s komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de Vereniging BWT Nederland. Kijkt u ook eens op www.bwtinfo.nl voor 

algemene berichtgeving over ons vakgebied en www.vereniging-bwt.nl met specifiek verenigingsnieuws.

Secretariaat VBWTN

Het secretariaat is gevestigd bij de 

Vereniging Stadswerk Nederland.

Vereniging BWT Nederland

Postbus 416  

6710 BK Ede

Tel. 0318 – 43 83 40

www.bwtinfo.nl

www.vereniging-bwt.nl

46   |   www.nbd-online.nl en www.omgevingindepraktijk.nl |

M
omenteel wordt er nog hard ge-

werkt aan een werkbare oplos-

sing voor de deelopleveringen. 

Bij woningbouwprojecten komt 

het vaak voor dat bouwblokken zodra ze ge-

reed zijn, worden opgeleverd. Dat kan terwijl 

Wkb een stap dichterbij: nog genoeg te doen

Op 23 november 2021 heeft de Eerste Kamer groen licht gegeven om de AMvB 

onder de Wet kwaliteitsboring voor het bouwen door te sturen naar de Raad 

van State. Hiermee is de langdurige voorhangprocedure beëindigd en is het nu 

wachten op het advies van de Raad van State. Of dat advies dit jaar nog komt, 

en of de Raad van State nog opmerkingen heeft is de vraag. Met deze belang-

rijke stap richting een mogelijke inwerkingtreding zijn echter nog niet alle 

hobbels gladgestreken en ook nog niet alle zorgpunten bij de vereniging BWT 

Nederland weggenomen. 

de volgende blokken nog niet af zijn of soms 

nog niet eens zijn gestart. Onder het huidige 

stelsel is dat ook niet zo’n probleem, omdat 

de gemeente preventief het bouwplan voor 

het totale project heeft getoetst, en er tijdens 

de bouw ook toezicht op heeft gehouden. On-

der de Wet kwaliteitsborging voor het bou-

wen ontvangt de gemeente echter tot de ge-

reedmelding aan het eind van het totale 

bouwproject geen technische informatie over 

het bouwproject. Pas als het gehele bouw-

project af is, kan de kwaliteitsborger zijn ver-
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Met de komst van de Omgevingswet gaat er 

behoorlijk veel veranderen binnen de regel-

geving over bouw- en sloopveiligheid. Zo 

komt er straks de verplichting om bij iedere 

aanvraag activiteit bouwen die meldings- 

plichtig of vergunningplichtig is een basis-

risicoanalyse in te vullen. Daaruit moet naar 

voren komen of op basis van die uitkomst 

de uitgebreide risicomatrix moet worden 

ingevuld, en ingediend bij de vergunning-

aanvraag of melding. 

Afhankelijk van het risico wordt een veilig-

heidscoördinator aangesteld die verant-

woordelijk is voor het goed borgen van de 

bouw- en sloopveiligheid en die daarop ook 

kan worden aangesproken door het be-

voegd gezag. 

Om dit alles goed te regelen in de Omge-

vingswet, en dit ook te kunnen borgen bij ini-

tiatieven, wordt er momenteel nog gesleu-

teld aan de wet- en regelgeving. Duidelijk is 

in ieder geval al wel dat er nog onderdelen 

anders worden geregeld dan nu in de  

AMvB’s en de Bruidsschat staan opgeno-

men. 

Om de markt en ook het bevoegd gezag 

goed voor te bereiden op de nieuwe regels 

is door het Ministerie van Binnenlandse Za-

ken en Koninkrijksrelaties in samenwerking 

met de Vereniging BWT Nederland een Info-

blad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en 

sloopwerkzaamheden ontwikkeld. In dit 17 

pagina’s tellende infoblad is alle informatie 

over de veiligheid directe omgeving, de vei-

ligheidscoördinator en de risicomatrix te 

vinden. De snelste manier om dit infoblad 

te vinden is op de titel van het infoblad te 

Googelen. Het is uiteraard ook als docu-

ment te vinden op www.bwtinfo.nl.

Bouw- en sloopveiligheid goed regelen

klaring afgeven en zal hij het dossier be-

voegd gezag met alle tekeningen gaan op- 

stellen, die dan door de melder bij de ge-

reedmelding aan het bevoegd gezag worden 

ingediend.

Als Vereniging BWT Nederland willen wij zeker 

meewerken aan een gedeeltelijke oplevering 

van een project, maar niet zonder informatie 

over de kwaliteit van dat op te leveren deel. 

Het belangrijkste moment in het nieuwe stel-

sel van kwaliteitsborging in de bouw is name-

lijk de ingebruikname.

Deeloplevering

Om haar handhavende taak op proportionele 

en verantwoorde wijze uit te kunnen voeren is 

voor ingebruikname van een deel van het 

bouwproject informatie nodig van dat deel van 

het bouwproject. Het is namelijk bestuurlijk 

onuitvoerbaar om bewoners na enkele maan-

den (gedoogd met zicht op legalisatie) weer 

uit hun woning te moeten zetten omdat er 

door technische fouten toch geen verklaring 

kan worden afgegeven bij de eindoplevering. 

Het is volgens de Vereniging BWT Nederland 

dan ook belangrijk dat de kwaliteitsborger bij 

een deeloplevering zal moeten kunnen verkla-

ren dat hij een gerechtvaardigd vertrouwen 

heeft dat het op te leveren deel naar zijn waar-

neming en op basis van zijn borging, voldoet 

aan de bouwtechnische eisen uit het Besluit 

bouwwerken leefomgeving. Daarnaast dient 

hij dit te kunnen onderbouwen door middel 

van informatie die er ook is, anders kan hij dat 

niet verklaren. Welke informatie dit moet zijn 

wordt momenteel nog afgestemd met de be-

trokken partijen. 


