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D
oor de Omgevingswet en de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen 

zal de focus van het werk van het 

Bouw- en Woningtoezicht verschui-

ven van toetsen en toezicht op nieuwbouw 

naar doelgericht adviseren en co-creëren van 

een gezonde fysieke leefomgeving voor de 

Veranderende rol BWT op  
Ondernemend Nederland RTL7

Op zondagmorgen 11 juni was de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht te zien 

tijdens een uitzending van Ondernemend Nederland op RTL 7 over Duurzaam 

ondernemen. Met het filmpje heeft de Vereniging willen laten zien dat de rol 

van het Bouw- en Woningtoezicht naar de toekomst zal veranderen. 

toekomst. De grootste opgave om onze duur-

zaamheidsdoelstellingen te halen ligt in de 

verduurzaming van de bestaande gebouwen-

voorraad. Juist waar het gaat om particulier ei-

gendom is het de taak van het Bouw- en  

Woningtoezicht om eigenaren te stimuleren, 

overtuigen en wellicht via ondersteuning er-

toe te gaan bewegen om hun gebouw te ver-

duurzamen. Tijdens het filmpje wordt getoond 

hoe een oude woning van 1908 middels isola-

tie en het aanbrengen van een energiedak 

qua duurzaamheid toekomstbestendig is ge-

maakt. Het filmpje is terug te zien op  

www.bwtinfo.nl.
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Tijdens het managementsymposium lichtte 

Margreet Schotman, voorzitter van de  

Vereniging toe welke rol de Vereniging BWT 

inneemt als het gaat om de politieke  

besluitvorming van het wetsvoorstel  

Kwaliteitsborging voor het bouwen. De  

Vereniging trekt hier samen op met de VNG. 

Hierbij is de reactie die de VNG samen met 

de Vereniging BWT Nederland en Brand-

weerNL toestuurde aan zowel de Tweede 

Kamer als aan de Eerste Kamer, opgesteld 

door de klankbordgroep en de werkgroep 

private kwaliteitsborging. In deze reactie 

staat centraal de op een aantal punten  

onduidelijke en naar onze mening onuit-

voerbare rol van het bevoegd gezag in de 

handhaving. Bijvoorbeeld als de kwaliteits-

borger geen verklaring verstrekt, maar de 

aannemer het gebouw wel in gebruik laat 

nemen. Het is aan de Eerste Kamer om zich 

over de wet te buigen, en aan de Tweede 

Kamer om het Besluit kwaliteitsborging 

voor het bouwen te behandelen. Na de  

zomer weten we weer meer.

Het jaarcongres komt al weer dichterbij, en 

één spreker kunnen we alvast verklappen. 

Niemand minder dan Wim Daniëls, de Bra-

bantse Neerlandicus die op onnavolgbare 

wijze kan vertellen over de betekenis, her-

komst en duiding van woorden, zal de deel-

nemers van het jaarcongres de betekenis 

van diverse woorden in de bouw gaan toe-

lichten. Wim Daniëls is regelmatig gast bij 

RTL Late Night en bij De Wereld draait door. 

Wim Daniëls staat het hele jaar door ook 

met zijn programma in het theater, maar 

voor de Vereniging BWT Nederland  

verplaatst hij zich speciaal in onze wereld 

van kantelaaf en knieschot. Via de website 

van de vereniging en op BWTinfo vindt u 

meer informatie over het congres, en kunt u 

zich uiteraard inschrijven.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en Vereniging BWT

Jaarcongres Vereniging BWT Nederland met Wim Daniëls


