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Hoe lang dit uiteindelijk zal duren, weet 
niemand. Maar heel belangrijk voor 
het lokaal bevoegd gezag is om te  
beseffen dat de komende jaren de rol 

en taken van het Bouw- en Woningtoezicht nog 
niet zullen veranderen. Wij zijn er de komende 
tijd nog van. Onze taken zoals in de Wabo op-
genomen, inclusief de kwaliteitseisen hieraan 
gesteld, moeten door de gemeenten worden 
uitgevoerd op voldoende kwalitatief niveau.
In de uitvoering van het Bouw- en Woningtoe-
zicht in Nederland zit veel verschil. Er zijn gro-
te en kleine gemeenten die met veel kennis en 
kunde hun wettelijke taken uitvoeren. Maar er 
zijn ook veel gemeenten die al zodanig op de 
aankomende stelselherziening hebben geanti-
cipeerd dat zij van adequate taakuitoefening 
niet meer kunnen spreken. En uiteraard is dit 
te verklaren. Al ruim tien jaar wordt er al over 
het privatiseren van het bouwtoezicht gespro-
ken. Maar nu dit weer verder wordt uitgesteld 
is het niet adequaat uitvoeren van de taken 
van het BWT gewoon onacceptabel.
Met de kwaliteitscriteria die inmiddels wet 
zijn, willen wij als Vereniging Bouw- en Wo-
ningtoezicht aandacht vragen om weer te in-
vesteren in het BWT, zodat wordt voldaan aan 

Wij zijn er (nog) van!
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft vertraging opgelopen doordat 

de Eerste Kamer na een stevig debat akkoord is gegaan om de wet nog niet in 

stemming te brengen. Gevolg is dat de Wet kwaliteitsborging pas nadat een 

nieuw kabinet is geïnstalleerd weer op de agenda zal komen, en dan is nog de 

vraag wat er nog wordt aangepast aan de wet, voordat hij weer terugkomt bij 

de Tweede en Eerste Kamer.  

de kwaliteitscriteria. Zowel op formatie als op 
kennisdoorontwikkeling. Hierbij kan in aan-
stellingen uiteraard rekening worden gehou-
den met een toekomstige verandering van  
taken. Voor de gehele bouwsector is het van 
groot belang om in te zetten op kennisontwik-
keling. De markt is erg krap en het is al erg 
moeilijk om vakmensen te vinden. Gemeenten 
die investeren in BWT, investeren daarmee 
ook indirect al in een kwaliteitsslag voor de 
gehele bouwsector. En duidelijk is dat de 
vraag naar technische kennis en kunde alleen 
nog maar groter zal worden. Dus een desinves-
tering zal het nooit worden.

Van beloofde kwaliteit naar  

gerealiseerde kwaliteit

Tijdens het jaarcongres van de Vereniging BWT 
Nederland op 12 oktober aanstaande zal Mar-
greet Schotman ingaan op de transformatie die 
het Bouw- en Woningtoezicht te wachten staat. 
Niet alleen de Wet kwaliteitsborging zorgt hier-
voor, maar zeker ook de Omgevingswet. De juri-
dische rol van het bevoegd gezag zal zich door 
deze wijzigingen nog meer verplaatsen naar de 
realisatie- en gebruiksfase. Minder aanvragen 
en dus minder besluiten, maar wel meer aan-

toonbaar voldoen aan de technische regels. Dit 
vraagt een verschuiving van toetsing naar toe-
zicht. Controle tijdens de uitvoering en tijdens 
het gebruik worden hierdoor steeds belangrij-
ker en vragen daarmee ook weer meer capaci-
teit. Maar ook het beheer van de bestaande 
omgeving wordt een steeds belangrijkere rol 
voor het bevoegd gezag. Dit hebben we on-
langs ervaren met de onderzoeksplicht voor 
uitkragende galerijen, en het roestvast staal in 
zwembaden. Momenteel wordt onderzocht 
door de Vereniging BWT en het ministerie van 
BZK of en op welke wijze uitvoering is gegeven 
aan de onderzoeksplicht voor galerijen, en de 
resultaten hiervan zullen ook tijdens het jaar-
congres worden gepresenteerd. 
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De titel van het jaarcongres geeft al aan dat 
het BWT leeft, continu in beweging is en 
nooit stilstaat. Het programma is dan ook 
weer veelbelovend, met maar liefst 21 work-
shops over alle ontwikkelingen op het vak-
gebied. Bert Rademaker van het ministerie 
van I&M neemt ons mee in de toekomst 
voor wat betreft vergunningverlening en  

vergunningvrij en Edward Stigter directeur 
van de VNG zal ons laten zien welke belang-
rijke onderwerpen de komende jaren nog 
voor voldoende uitdagingen gaan zorgen. 
Als speciale gast zal Wim Daniëls, bekend van 
televisie en zijn eigen theatershows, onze 
kennis van de Nederlandse taal weer een stuk 
vergroten. Er is namelijk niemand die zo boei-

end over de betekenis van een woord kan  
vertellen als hij. De inschrijving is nog open 
tot 6 oktober aanstaande, maar wees er snel 
bij. De kans bestaat namelijk dat het congres 
weer zoveel deelnemers mag verwelkomen 
dat deze weer tot de laatste stoel bezet is.

Inschrijven kan via www.vereniging-bwt.nl. 

Jaarcongres VBWTN “En door!”
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