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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.

Na 1 januari 2023 zal ook het toezicht 
op het nieuwe besluit moeten 
plaatsvinden. Inhoudelijk verandert 
er ten opzichte van Bouwbesluit 

2012 niet zo heel erg veel. Maar de systema-
tiek van het Bbl is totaal anders dan het 
Bouwbesluit. Het Bbl kent echt verschillende 
hoofdstukken voor nieuwbouw en voor ver-
bouw en gebruikswijziging. Dat is ook de re-
den waarom in het nieuwe toezichtprotocol 
van de vereniging BWT Nederland er twee ver-
schillende matrixen zijn ontwikkeld. Ook zijn 
er specifieke checklists per type bouwwerk 
voor zowel nieuwbouw als voor verbouw/ge-
bruikswijziging. 

Trots

De Vereniging is dan ook trots te kunnen mel-
den dat het nieuwe toezichtprotocol Bbl ge-
reed is en dat dit geheel gratis beschikbaar te 
downloaden is via www.bwtinfo.nl, onder de 
dossierpagina ‘Toezichtprotocol bouwactivi-
teit’. De toezichtmatrix heeft hierbij twee bla-
den en de inhoud van deze nieuwe toezicht-
protocollen is gemaakt voor gevolgklasse 2. 
Hierbij komen de grondgebonden woningen, 
lichtere industrie, maar ook kleine verbouwen 
en dakkapellen die bouwtechnisch vergun-
ningvrij worden onder de Omgevingswet, niet 

Toezichtprotocol Bbl gereed en klaar voor 
gebruik

Met de komst van de Omgevingswet, die naar alle waarschijnlijkheid op  

1 januari 2023 in werking zal treden, nemen wij ook afscheid van Bouwbesluit 

2012. Op de bouwaanvragen die voor 1 januari nog worden ingediend, en dat 

zullen er nog veel zijn, zal uiteraard nog toezicht worden gehouden op de 

bouwregelgeving volgens Bouwbesluit 2012. Maar vanaf januari 2023 zullen de 

aanvragen moeten worden beoordeeld en getoetst aan het Bbl (Besluit bouw-

werken leefomgeving).
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meer voor in de matrix of in de checklists. Wij 
hopen dat gemeenten dit toezichtprotocol 

weer veel en vooral goed gaan gebruiken, en 
dit borgen in hun handhavingsbeleid.
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Toezichtmatrix gevolgklasse 2 - nieuwbouw.
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