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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.

Wanneer kunnen we handhavend optreden 
als we geen kennis meer in huis hebben? Wie 
is juridisch verantwoordelijk? En zo rolden 
de vragen over elkaar heen. Het viel voor de 
sprekers, inleiders niet mee. Ik was blij dat ik 
niet in hun schoenen stond. Het scheidsrech-
ter zijn of coach, sneeuwde ondanks de hoge 
temperaturen toch wel onder. Eén ding was 
wel mooi, want mijn vraag van onderweg werd 
wel beantwoord. Voor wie doen we wat?

Waar is de burger?
Even mee terug naar het rondetafelgesprek, 
enkele weken geleden, in Den Haag. Hoofd-
moot van de dag: ‘de aannemers en het 
afwentelen van verantwoordelijkheden op de 
verzekeringsmaatschappijen’. Of was het wat 
anders? Als het over het doel van de wet en de 
burger ging heb ik dat gemist en ligt het echt 
aan mij. Zou het dan gaan om de aannemer? 
Minder ambtenaren? Om de verzekerings-
maatschappijen? Weer nieuwe vragen. 
Waar is de burger, de toekomstige eigenaar 
toch telkens? Als in een flits gingen mijn ge-
dachten er naar uit dat ik een koper/eigenaar 
zou zijn; welk scenario ontrolt zich dan? Ik 
huur een private kwaliteitsborger in, die be-
taal ik. Er wordt een ‘mooi’ rapport opgesteld 
wat in een archief verdwijnt van de kwaliteits-
borger. De gemeente krijgt een gedeelte daar-

uit en wordt bij oplevering verantwoordelijk. 
Uit dat stuk blijkt dat de aannemer goed en 
deugdelijk werk heeft verricht. Hierbij heeft de 
aannemer zelf gezorgd voor een groot deel van 
de invulling van het rapport. Tenslotte kan de 
kwaliteitsborger niet elke dag op de bouw zijn.

Scheur in de muur
Inmiddels zijn we vijf jaar verder, een scheur 
door een constructieve fout  in de muur: naar 
de gemeente en daar hoor ik dat er een as-
builtdossier moet zijn (weet ik veel, ik bouw 
maar één keer in mijn leven). De kwaliteits-
borger is gelukkig niet failliet en ik krijg een 
lieftallige secretaresse aan de telefoon. Ik 
vraag het rapport op en geef aan dat de bouw 
gebreken vertoont. ‘O, geen probleem, met 
het door u betaalde rapport kunt u aantonen 
dat de aannemer deugdelijk heeft gebouwd of 
uhhhh…. o, u bedoelt het andersom. Tja. dat 
is wat lastig. Er staat dat de bouw deugdelijk 
is uitgevoerd, hoewel de gemeente geen 
ingebruikname heeft afgegeven (blijkt niet ver-
plicht te worden). Heeft u zelf niet het rapport 
beoordeeld? U hebt het toch ook gelezen?’, 
klinkt mij verbaasd in de oren. ‘Tja, dat had u 
moeten doen, nu is het wat lastig om daarop 
terug te komen…’, tuut, tuut, tuut. 
Enkele dagen later krijg ik mijn rapport 
thuisgestuurd. Ik heb niet verbouwd, in vijf 

Voor wie doen we wat?
Al mijmerend reed ik over de A28 naar Ermelo, het jaarlijkse congres van de 

Vereniging. Voordat de dag begint voel ik toch wel een stukje enthousiasme. 

Netwerken, oude collega’s spreken en goede sprekers en workshops. Waar denk 

je dan onderweg al zo aan? Nou, in mijn geval aan de Wkb, die in aantocht is. 

Een nogal forse wijziging in de werkwijze voor de afdeling waartoe ik behoor, 

maar zeker ook voor ‘bouwend’ Nederland. En zoals een ambtenaar betaamt 

komt dan de vraag: voor wie doen we dit?

Tekst Teunis Overeem, medewerker bouw- en woningtoezicht en persoonlijk lid Vereniging BWT Nederland

Er zijn een paar spelers in het veld. 
De initiatiefnemer (vaak de gewone 
burger, de koper), de aannemer, de 
toetser en de toezichthouder. Straks 

komt daar nog een speler bij; de private 
kwaliteitsborger. Over al die andere partijen, 
zoals de toezichthoudende instanties op toe-
zichthouders en certificerende instellingen, 
instrumentaanbieders, enzovoort, hebben we 
het dan maar niet. De vraag, voor wie doen we 
dit, is een legitieme vraag. Tenslotte gaat het 
om het doel en niet om het middel, zeggen we 
dan met z’n allen. Echter een antwoord op de 
vraag kreeg ik onderweg niet.

Nog een lange weg
Geïnspireerde sprekers, van een topscheids-
rechter tot een gedreven voorzitter van 
Stroomversnelling, van voorzitter tot sprekers 
van diverse ministeries. Gaandeweg de dag 
bekroop mij, en velen met mij, het gevoel (en 
gevoel is altijd gevaarlijk voor een techneut) 
dat het wetgevingstraject nog lang niet klaar 
is. Onvoldoende doordacht, te weinig mensen, 
kwaliteitscriteria 2.1; waar zijn die mensen? 
Blijkbaar niet bij de gemeentes: die voldoen 
niet tenslotte. Ze hebben echter ook te weinig 
zicht op de gevolgen. Komt het as-built dos-
sier nu wel of niet naar de gemeente? Zo niet, 
waar blijft het dan als een bedrijf failliet gaat? 
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Van scheidsrechter tot Coach

Niet vaak heb ik gezien hoe een spreker 500 aanwezigen op zo’n fijne, 
duidelijke maar vooral ook boeiende wijze wist te inspireren tijdens 
een congres. Björn Kuipers heeft dat talent! Naast top scheidsrechter 
en ondernemer in hart en nieren wist hij zijn passie en vak op zeer 
overtuigende wijze te laten samensmelten met het vakgebied van 

Bouw- en Woningtoezicht. We kijken dan ook mede dank zij het optre-
den van Björn Kuipers, maar ook de andere sprekers zoals Leen van 
Dijke, Frederike Brouwer, Maarten Engelberts en natuurlijk Margreet 
Schotman, terug op een fantastische dag. In de volgende Bouwkwali-
teit in de praktijk leest u een heel uitgebreid verslag van dit congres.

Scheidsrechter Björn Kuipers: ‘De rol van BWT’er is ook 

scheidsrechter’.

jaar kan er niet zoveel slijten dat de scheuren 
in de muur zitten en het rapport zegt dat er 
voldoende wapening is aangebracht. Tring, 
tring; ‘Met de gemeente, bouw en woningtoe-
zicht... o, u heeft een klacht… ja inderdaad nu 
is het bestaande bouw en gaan wij er over. Of 
wij eens kunnen kijken? Ja, dat kan wel, maar 
we moeten dan eerst het volledige rapport 
opvragen. Kunnen we meteen integraal kijken 
naar de overige zaken.’
Tring, tring…. tuut, tuut, tuut…. ‘dit nummer 
is niet in gebruik’. Na enig zoeken blijkt de 
private kwaliteitsborger failliet te zijn. Waar 
is het volledige dossier? Maar ja, wapening 
kunnen wij ook niet zien.
Inmiddels twee rechtszaken verder blijkt dat 

het as-builtdossier maatgevend is gebleken 
en dat de scheuren in mijn woning blijven 
zitten. Er is tenslotte geconcludeerd dat er 
goed en deugdelijk is gebouwd (of moet er 
aangetoond worden dat aan het Bouwbesluit 
is voldaan?). Ik mag zelf de kosten betalen 
voor herstel.
Of moet de aannemer dan maar een 
kwaliteits borger inhuren? Dat telefoongesprek 
wil ik u als lezer besparen. Maar het begin 
zegt voldoende: ‘Hé Piet, met Jan van bouw-
bedrijf X. Druk? ja, jij ook. Nog genoten van de 
laatste bijeenkomst bij leverancier Y? Ja, was 
erg leuk. Zeg, Piet wil je nog een klusje voor 
me doen…ik moet nog een private kwaliteits-
borger hebben, dat doe je toch nog?’ 

U proeft de sfeer van de bijeenkomst vast 
wel in het gesprek. Ik ben er niet bij geweest, 
maar denk dat het ook geen goed idee is om 
de aannemer de private partij in te laten hu-
ren, en trouwens….. de rekening krijg ik toch 
ook gepresenteerd.
Al rijdend naar huis mijmerde ik weer verder. 
Ik heb een antwoord, dat was naast alle inspi-
ratie, de winst van die dag. Er kwam ten slotte 
nog één gedachte in me op voor ik de oprit 
opreed: ‘Minister, besluit wat u wilt, maar stel 
in de invoeringsdatum nog wat uit.’ Alleen 
prijs de dag niet voordat het avond is. Over tot 
de waan van de dag, de stamppot thuis was 
heerlijk... 

←

Met die titel werkt de Vereniging BWT 
Nederland momenteel aan een handrei-
king die als richtlijn moet gaan gelden 
voor Omgevingsveiligheid bij bouw, 
verbouw en sloop. Tijdens het jaarcongres 
van 27 oktober jl. is door de werkgroep 
een eerste opzet gepresenteerd. Met 

zowel het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, als ook de Onderzoeksraad voor 
de Veiligheid wordt nog gesproken, om 
het document ook een zo hoog mogelijke 
status te geven. Het document moet 
straks als vast te stellen richtlijn kunnen 
werken, die gemeenten ook daadwerkelijk 

in hun proces en beleid kunnen vaststel-
len. De werkgroep werkt er dan ook hard 
aan een document te ontwikkelen dat 
klaar is voor private kwaliteitsborging en 
de Omgevingswet, en die dit belangrijke 
onderwerp de aandacht gaat geven die 
het verdiend.

Omgevingsveiligheid goed geborgd


