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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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Samen met Danny Spaans en Vincent 
Weijermans, beide toezichthouders 
in Den Haag, is het programma dat al 
sinds 2020 op papier stond aange-

past en geactualiseerd. Hierdoor zal deze eer-
ste landelijke toezichthouders- en handha-
versdag in Den Haag plaatsvinden, met deze 
keer ook een ruime praktijkgerichte inbreng 
vanuit BWT Den Haag.

12 mei Madurodam Den Haag
Toezichthouders- en handhaverscongres 
VBWTN

Twee jaar hebben wij het moeten uitstellen. Maar nu zal dan eindelijk op  

12 mei 2022 voor de eerste keer een VBWTN-congres plaatsvinden, speciaal 

voor toezichthouders en handhavers. Het congres vindt plaats op een werkelijk 

prachtige locatie, waar met een helicopterview kan worden toegezien op de 

mooiste bouwwerken van Nederland. Tijdens dit nieuwe congres, dat dus 

eigenlijk al zijn derde editie zou moeten hebben, staan de meer praktijkgerichte 

onderwerpen centraal die de toezichthouder en handhaver in zijn of haar 

dagelijks werk tegenkomt. Hierdoor is dit congres op hun werk, taak en rol 

toegesneden. 

Madurodam

Het congres vindt plaats midden in het park 
Madurodam, waarbij tijdens de lunch en na 
afloop van het congres de deelnemer ook de 
gelegenheid wordt geboden het park te be-
zoeken. De onderwerpen zijn praktijkgericht, 
en zijn bedoeld de toezichthouder en hand-
haver praktijklessen te geven die kunnen 
worden toegepast in het dagelijks werk. Om 

zo veel mogelijk onderwerpen te kunnen be-
handelen, worden er tijdens de dag twee 
workshopronden gehouden. Ook zal natuur-
lijk worden besproken welke impact en rol-
verandering er voor de toezichthouders zal 
plaatsvinden door de komst van de Wet kwa-
liteitsborging voor het bouwen en de Omge-
vingswet. 
Nieuw in het programma is een presentatie 
over het geactualiseerde toezichtprotocol dat 
dan geheel volgens het Besluit bouwwerken 
leefomgeving en onder de Omgevingswet kan 
worden toegepast. Het programma is al bijna 
rond en inschrijven kan via www.bwtinfo.nl. 
Het congres is gratis toegankelijk voor leden 
van de Vereniging BWT Nederland, voor niet- 
leden van de vereniging zijn de kosten € 250,- 
per deelnemer. Er is dit eerste congres plek 
voor maximaal 220 deelnemers, dus wacht 
niet te lang met aanmelden. Alle deelnemers 
die zich al hadden aangemeld voor het con-
gres in 2020 hebben inmiddels bericht ont-
vangen om als eerste zich ook weer aan te 
melden voor dit congres op 12 mei.
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Steeds meer gemeenten krijgen te maken 
met initiatieven voor tiny houses. Deze 
kleine, vaak semi-mobiele miniwoningen 
hebben volgens de bouwregelgeving wel 
‘gewoon’ te voldoen aan de bouwvoor-
schriften uit Bouwbesluit 2012 en straks 
het Besluit bouwwerken leefomgeving voor 
de gebruiksfunctie ‘wonen’. Maar dat levert 
soms nog wel wat uitdagingen op en laat 
ook zien dat onze bouwregelgeving niet is 
ontwikkeld voor dit type ‘wonen’. 

De laatste tijd krijgt de Vereniging BWT Ne-
derland steeds meer vragen over deze tiny 
houses. Daarom is besloten een praktische 
handreiking te ontwikkelen die ingaat op de 

bouwtechnische eisen, de mogelijkheden 
deze woningen als experimentele bouw te 
zien, voorschriften om delen te toetsen als 
tijdelijk bouwwerk en de mogelijkheden om 
gelijkwaardigheden toe te passen. De kern 
van de handreiking is om ook een tiny 
house te laten voldoen aan de eisen uit de 
bouwregelgeving voor wat betreft veilig-
heid, gezondheid en energiezuinigheid, zij 
het met de mogelijke afwijkingen die onze 
bouwregelgeving ook mogelijk maakt. 
De handreiking wordt zodanig ontwikkeld 
dat deze door de gemeente of de omge-
vingsdienst kan worden gebruikt voor het 
toetsen aan de bouwvoorschriften. Daar-
naast wordt hij zodanig ontwikkeld dat deze 

ook goed toepasbaar is voor de initiatiefne-
mer die zelf zijn tiny house gaat ontwerpen 
en bouwen, of een professionele partij die 
dit tiny house gaat bouwen in opdracht van 
een toekomstige bewoner. De handreiking 
kijkt daarbij ook vooruit op de bouwregel-
geving en het omgevingsplan met mogelijk-
heden voor specifieke maatwerkvoorschrif-
ten in relatie tot de bruikbaarheidseisen uit 
het Besluit bouwwerken leefomgeving. 
Mocht u als gemeente zelf al goede ervarin-
gen hebben met het toetsen van tiny hou-
ses aan de huidige regelgeving, en wilt u 
bijdragen aan deze handreiking, neem dan 
contact op met Wico Ankersmit, telefoon 
06-131 546 48.

Handreiking bouwregelgeving voor tiny houses
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