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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.

Aangezien de bedrijven die kwali-
teitsborging gaan uitvoeren pas 
meer en voldoende mensen in 
dienst zullen nemen als de wet 

Gevolgen voor gevolgklasse 1
Op 14 november 2022 stuurde minister Hugo de Jonge een brief aan de Eerste 

Kamer met een aantal wijzigingen die hij beschrijft. Dit in antwoord op vragen 

van de Senaat over de Wkb. Deze wijzigingen hebben duidelijke gevolgen voor 

de invoering van kwaliteitsborging als onderdeel van de Omgevingswet. Maar 

ook voor de periode waar uitsluitend binnen gevolgklasse 1 onder kwaliteitsbor-

ging wordt gewerkt.

daadwerkelijk in werking is getreden, wordt er 
nog een knip gezet in gevolgklasse 1. De mi-
nister stelt voor om vanaf invoeringsdatum 
alleen te starten met nieuwbouw, en pas zes 

maanden na invoering van de Omgevingswet 
ook de verbouw onder de kwaliteitsborging te 
laten vallen. De vraag is hierbij wel of zes 
maanden vanaf de geplande invoeringsdatum 
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De minister stelt voor om vanaf invoeringsdatum alleen te starten met nieuwbouw, en pas zes maanden na invoering van de Omgevingswet ook de verbouw onder de kwa-

liteitsborging te laten vallen. 
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van 1 juli 2023 veel effect gaat hebben. De ver-
wachting is namelijk dat er kort voor invoering 
juist nog veel nieuwbouwplannen worden inge-
diend. Dit omdat de aanvrager bekend is met 
het huidige regime en er ook een aantal bouw-
regels zullen worden aangescherpt met de 
komst van het Besluit bouwwerken leefomge-
ving. Daarnaast is het al normaal dat voor de 
zomervakantie nog veel plannen worden inge-
diend, om na de vakantie weer met nieuwe 
plannen aan de slag te kunnen gaan. De vraag 
is dan ook wanneer er grotere aantallen nieuw-
bouwplannen onder kwaliteitsborging zullen 
worden gemeld bij de gemeenten. Dat zal waar-
schijnlijk pas beginnen te lopen vanaf septem-
ber/oktober. Dan is dat halve jaar ook al snel 
weer voorbij. Anderzijds hebben de kwaliteits-
borgers dan wel na de inwerkingtreding meer 
ruimte om vacatures uit te zetten, en die inge-
vuld te krijgen.

Legeskosten

Bijkomend punt bij deze knip in gevolgklas- 

se 1 is wel dat gemeenten goed moeten gaan 
kijken naar de kostendekkendheid van de le-
ges in dat halve jaar. Door de kruissubsidi-
ering worden veel verbouwplannen namelijk 
betaald door de grotere bouwplannen. Door 
deze nieuwe knip zal dit zeker invloed hebben 
op de legesinkomsten. 

Gevolgklasse 2/3 in 2028?

Een andere wijziging die minister Hugo de Jon-
ge in zijn brief benoemt is het pas op zijn 
vroegst onder kwaliteitsborging brengen van 
gevolgklasse 2/3 in 2028. Dus op zijn vroegst 
vijf jaar, in plaats van drie jaar, na invoering 
van de Omgevingswet. Dit houdt in dat ge-
meenten nu al rekening kunnen houden met 
het feit dat er in ieder geval tot half 2028 of 
nog later voldoende technische kennis op 
toetsing en toezicht aanwezig moet blijven 
binnen gemeenten om de grotere en op bouw-
technisch vlak meer risicovolle bouwwerken te 
kunnen blijven behandelen. Maar ook monu-
menten blijven hierdoor nog de komende 

(ruim) vijf jaar buiten de rol van de kwaliteits-
borger. Ook hiervoor zullen dus de komende 
jaren veel vacatures moeten worden ingevuld 
die al erg lastig in te vullen zijn. 
Tot slot wordt er in de brief gerefereerd aan de 
in de Omgevingswet opgenomen experimen-
teerbepaling die volgens de minister ook zou 
kunnen worden ingezet op het onderdeel Wkb, 
als dat nodig zou zijn. Wat hiermee precies 
wordt bedoeld is niet aangegeven, maar te 
denken valt aan het toch langzaam verruimen 
van gevolgklasse 1. Of anders gezegd: alvast 
bepaalde bouwwerken die onder gevolgklasse 
2 vallen wellicht al uitvoeren onder kwaliteits-
borging. 
Dit alles is echter nog steeds gebaseerd op 
een voorlopige invoeringsdatum van de Omge-
vingswet en Wkb per 1 juli 2023. Het is in janu-
ari aan de Eerste Kamer om op basis van meer 
dan alleen voldoende vertrouwen in de Wkb in 
te stemmen met deze datum. Een keiharde 
datum van invoering is nu toch echt wel wat 
het meest belangrijk is.

Gevolgklasse 2/3 pas in 2028 onder Wkb? 
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