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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.

Hoorzitting Wkb legt verdeeldheid over 
doel wet duidelijk bloot

Op 29 september 2016 vond in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek 

plaats tussen de Tweede Kamer en de diverse partijen die met de Wet 

Kwaliteitsborging in de bouw te maken krijgen. Maar liefst 4 uur was er 

voor uitgetrokken om 22 partijen aan te horen. Helaas was de belangstelling 

vanuit de Tweede Kamer bedroevend. Slechts twee Kamerleden waren 

aanwezig, te weten Albert de Vries van de PVDA en Roald van der Linde 

van de VVD. De oppositie liet het dus afweten. Behoudens het CDA die de 

voorzitter voor dit rondetafelgesprek leverde, maar zich om die reden ook 

niet echt als partij liet horen.

In vier blokken kwamen de partijen aan 
het woord. De bouwpartijen, de borgende 
partijen, de overheid en de consumenten. 
Duidelijk werd nog maar weer dat er nog 

enorme verdeeldheid is over het wetsvoorstel. 
Iedere partij had wel een aantal opmerkingen 
die zij nog graag gewijzigd zouden zien in de 
wet, en een aantal partijen wees het gehele 
wetsvoorstel af. Zoals al eerder aangegeven is 
het een groep mensen die het er over eens zijn 
dat ze op vakantie willen, maar het gekissebis 
over hoe lang, waarnaartoe, met vliegtuig of 
auto, is nog geen centimeter dichter bij elkaar 
gekomen. Een conclusie naar aanleiding van 
deze hoorzitting is dan ook niet te trekken. 
De Kamerleden, aanwezig en niet aanwezig, 
tijdens het rondetafelgesprek zullen het nog 
lastig krijgen om een juiste beslissing te 
gaan nemen als zij moeten stemmen over dit 
wetsvoorstel. Wij hopen dat zij een belangrijk 
ding niet vergeten, dat bij veel partijen tijdens 
de hoorzitting niet aan de orde kwam, en dat is 
waar het volgens ons om gaat: ‘KWALITEIT’. →
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Petra van Oosterbosch: ‘Private kwaliteitsborging: iedereen is er druk mee, behalve de bouwsector zelf, zo lijkt 

het.’

←

Op 14 mei 2008 leverde de commissie Fun-
damentele Verkenning Bouw, ook bekend als 
commissie Dekker, het rapport ‘Privaat wat 
kan, Publiek wat moet’ op. Met veel plezier 
heb ik als lid van de commissie een bijdrage 
mogen leveren.

Tekst Petra van Oosterbosch, secretaris Vereniging 

Bouw- en Woningtoezicht Nederland.

Doel van het rapport was onder andere om 
de stroperigheid van besluitvorming aan te 
pakken en regelgeving te vereenvoudigen. 
Uitgangspunt was vertrouwen en verantwoor-
delijkheid. De overheid moet en wil vertrou-
wen geven. Maar daar staat tegenover dat de 
bouwers de verantwoordelijkheid nemen om 
dit vertrouwen waar te maken en dus kwaliteit 
leveren. Dat hoort ook bij goed ondernemer-
schap.
Inmiddels is het september 2016, ruim acht 
jaar later, en we worstelen met het vraagstuk 
van Private Kwaliteitsborging. Dit is een 
vertaling van een van de aanbevelingen van 
de commissie: ‘Laat gemeenten niet meer 
toetsen aan de technische voorschriften’.  
Iedereen is er druk mee, behalve de bouw-
sector zelf, zo lijkt het. Uit de pilots voor 
private kwaliteitsborging, waarin overheid en 
bouwers intensief met elkaar optrekken, blijkt 
dat er nog veel geleerd moet worden door 
de sector. De verantwoordelijkheid voor een 
kwalitatief goed bouwproces wordt nog niet 
genomen.
Vele bedrijven in andere sectoren doen hun 
stinkende best om een goede naam op te 
bouwen en te beschermen. Ze verrichten grote 
inspanningen om continu de kwaliteit te ver-
beteren en faalkosten terug te dringen en ze 
zijn trots op hun producten. Ze zijn aanspreek-
baar op hun kwaliteit en zoeken wegen om 
‘collega’s’ die het minder nauw nemen aan te 
spreken en bij te sturen. In de bouwsector is 
daar geen breed draagvlak voor. 
Dit is toch de wereld op zijn kop! 
•	 	Wanneer	komt	de	bouwsector	uit	de	luiers	

en stopt de overheid met pamperen? 
•	 	Wanneer	laten	de	bouwers	zien	dat	ze	

volgens de regels kunnen, willen en gaan 
werken?

•	 	Wanneer	toont	de	sector	aan	dat	ze	
bouwen volgens het ontwerp dat ze zelf 
hebben ingediend?

Bouwer is verantwoordelijk
Eén van de redenen om de technische toets af 
te schaffen was dat gemeenten niet alles kun-
nen controleren. Daarmee vormen toetsing en 
toezicht door de gemeente een schijnveilig-
heid. Feit blijft dat de bouwer, ook volgens de 
wet, verantwoordelijk is voor wat hij bouwt. 
Hoe dan ook, de druk is hoog om de Wkb in 
te voeren. En hoe zeer ik er ook van overtuigd 
ben dat de verantwoordelijkheid bij de bou-
wers hoort, neem de tijd om iets goeds in te 
voeren. Pilots wijzen immers uit dat de sector 
er nog niet klaar voor is. Dat is teleurstellend, 
maar wel een feit. 
Een andere aanbeveling van de commis-
sie was: ‘garandeer de uitvoerbaarheid van 
nieuwe wetgeving’. Overhaast de wet invoeren 
kan wel eens iets worden als ‘het kind met 
het badwater weggooien’. De grote verliezer 
is dan de consument. Hij draait op voor de 
kinderziekten van een onvoldoende ontwik-
keld systeem, betaalt voor faalkosten en voor 

procedures om de bouwer aansprakelijk te 
stellen als er iets mis gegaan is. 
Aan de andere kant laten de pilots zien dat de 
private kwaliteitsborging ingewikkeld is. Met 
enkele aanpassingen zijn verbeteringen moge-
lijk die beter aansluiten bij de aanbevelingen 
van de commissie Dekker: laat de bouwer zelf 
aantonen dat hij een plan heeft dat voldoet 
aan het Bouwbesluit en laat hem vervolgens 
aantonen dat de realisatie overeenkomt met 
dit plan. 
Met een vereenvoudiging van het huidige 
wetsvoorstel kan de verplichte schakel van 
gecertificeerde kwaliteitsborger wegvallen.  
De verantwoordelijkheid komt daarmee een-
duidig bij de bouwer te liggen en daar moet 
hij ook voor tekenen. Hij geeft aan waar de 
risico’s liggen en hoe hij ze oplost en hij toont 
aan dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde 
eisen. De overheid bewaakt de kwaliteit en 
risico’s via systeemtoezicht en steekproef-
controles.

De Wkb: wat lost deze wet niet op?
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