
Beste aanwezigen op het 13e  congres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, 

Opnieuw in het mooie Ermelo waar gelukkig ruimte genoeg is om u allemaal te ontvangen en een 

mooi programma  te kunnen aanbieden.  Het leek eerst onmogelijk om een net zo goede dag te 

organiseren als vorig jaar, maar gelukkig ons werkveld is zo in beweging, dat komt altijd weer goed. 

Vorig jaar hebben we de toekomst van BWT verkend.  Groots een meeslepend door   Adjiedj Bakas, 

en ik heb zelf wat uitspraken gedaan over wat als BWT staat te wachten .  Het is natuurlijk saai om 

deze voorspellingen nog eens langs te lopen en ze te bezien op hun waarde, maar er is er een  waar 

ik toch de verdubbelaar op had willen inzetten…. De Wet Private Kwaliteitsborging  gaat niet in op 1-

1-2017.  

En dat is voor mij het bruggetje naar het programma van vandaag. Daar ziet u namelijk vanmorgen 

geen Wet PKB staan en ook geen spreker hierover.  Terwijl  het toch van grote invloed is op ons 

werkveld.  Voor het plenaire deel zou het echter een hoorcollege worden terwijl u gaat schuiven op 

uw stoel om vragen te stellen, mee te discussieren etc. Daarom hebben we er voor gekozen een 

aantal workshops aan private kwaliteitsborging te besteden, zodat u ook in de gelegenheid bent 

actief deel te nemen in het gesprek over dit onderwerp.  Hoewel het er naar uitzag dat we vandaag 

de live-verbinding met Den Haag zouden hebben,  omdat de behandeling in de TK zou plaatsvinden. 

omdat er nog aan een aantal onderzoeken gewerkt wordt, is behandeling uitgesteld tot over 2 

weken.  

Toch wil ik er nu wel een aantal woorden aan wijden.  Allereerst, mogelijk heeft u gelezen dat ik uit 

de Stuurgroep WKB ben gestapt. De redenen zijn denk ik bekend, de minister legde volgens mij de 

bal teveel  bij u neer om aan te tonen dat het echt anders moet om de kwaliteit in de bouw te 

verhogen.   U had het beter moeten doen, was wat ik en anderen in de tekst van de minister las.  

Iedereen heeft een grens en voor mij was deze gepasseerd.   Toevallig ben ik ook nog werkzaam in 

dit vakgebied  en ik zie een grote deskundigheid, betrokkenheid en kwaliteit  bij  de medewerkers 

van bouw-en woningtoezicht.  Dat we met te weinig zijn, dat we last hebben van bezuinigingen , dat 

de bouw denkt dat het niet aan het bouwbesluit  hoeft te voldoen als u niet komt controleren,  dat 

het totale systeem dat partijen met elkaar hebben niet effectief genoeg is, is de persoon die dagelijks 

in en op de bouw werkt en zich inzet voor dat veilige en gezonde gebouw, niet aan te rekenen. En die 

persoon bent u . En u bent met elkaar de vereniging waar ik voorzitter van mag zijn. Als voorzitter 

zou ik u niet meer recht in de ogen kunnen kijken als ik dit had laten passeren. 

De minister vond het buitengewoon vervelend en heeft het bestuur van de Vereniging voor een 

gesprek uitgenodigd. Een gebaar dat we als bestuur bijzonder hebben gewaardeerd.  Het was een 

verhelderend gesprek maar het  was daarmee niet uit de wereld. Een hug met de minister  zat er niet 

in, en dat was natuurlijk wel wat ik wilde om weer terug te kunnen keren in de Stuurgroep. 

Overigens wordt de Vereniging door het ministerie nog steeds  betrokken  bij deze stelselwijziging. 

Want welk stelsel er ook komt, onze kennis en kunde zal voor een deel overgedragen moeten 

worden. Hoe, wie, op welke termijn, zijn de vraagstukken waar we nog voor staan. 

Inhoudelijk kan ik kort zijn, als vereniging hebben we tot en met het AO gepleit voor het invoeren 

van, ik noem het toch meer even “ons plan”.  Geen verplichting  van een ingewikkelde kerstboom  

aan borgers, instrumenten, beheer etc. maar de bouwer  zelf  verantwoordelijk te maken, of te 



houden is eigenlijk een beter woord, en wie hij daarvoor nodig heeft , mag hij zelf weten. De rol van 

bevoegd gezag is aan de voorkant,  het beoordelen van een risico-analyse van het  gebouw  en aan 

de achterkant, de beoordeling van het as-built dossier op deze risico’s. En hoe beter de bouwer het 

doet, hoe terughoudender  het toezicht.  Ik wil u graag verwijzen naar het geweldige artikel dat onze 

secretaris Petra van Oosterbosch heeft geschreven met als titel, bouw, wanneer kom je uit de luiers! 

Zoals gezegd, op dit moment vinden nog steeds onderzoeken plaats, o.a. naar de positie van het 

bevoegd gezag in het huidige wetsvoorstel en de leges. En alle ogen zijn nu gericht op de week van 7 

november!  

Genoeg hierover, want we hebben namelijk een geweldig programma dat wel voortvloeit uit wat we 

vorig jaar hebben gehoord.  Onze rol gaat veranderen of eigenlijk is al aan het veranderen. Niet 

alleen omdat er maatschappelijke ontwikkelingen zijn waar we op in moeten spelen, maar er 

veranderen ook spelregels. En wat dat betekent en hoe je daar mee omgaat, horen we vanuit een 

heel ander vakgebied, namelijk de voetbal.  Bjorn Kuipers, scheidsrechter in het voetbal, zal ons 

daarover vertellen. En omdat ik graag ook wat prikkelends mee wil geven : Ajax wint altijd dankzij 

scheidsrechters. Feijenoord wint alles omdat het goed voetbalt.  Feijenoord heeft afgelopen zondag  

het laatste verzuimd en geen onvertogen woord over de scheidsrechter van die klassieker (behalve 

als je Ajax fan bent natuurlijk). Maar daar gaat het wel over, wat is de rol van de scheidsrechter in de 

wedstrijd, waar heb je invloed op, etc. Is het trekken van een kaart nu een hoogtepunt of een 

dieptepunt voor de scheidsrechter. 

En als we het hebben over spelregels die veranderen , dan is het bijzonder fijn dat Frederike Brouwer 

en Maarten Engelberts.  ons willen meenemen in de Omgevingswet. De concept- AMVB’s hebben ter 

inzage gelegen, we hebben dus al weer meer beeld hoe het allemaal gedacht is, of bijna allemaal. 

Nog niet alles was ingevuld zo ook wat nog vergunningplichtig blijft en/of vergunningvrijvrij wordt 

onder de Omgevingswet. Zij zullen ons hier meer over vertellen.   Maar er zijn ook nog wel meer 

vragen.  

Het feit dat er meer algemene regels komen,  betekent minder vergunningen maar moeten we dan 

weer wel het handhavingspad op? Dus meer de politierol ipv de adviseur of de verleider? En  hoe 

verhoudt zich dit tot de wet PKB? 

Het niet meer opnemen van gebruiksvoorschriften, oprechte nieuwsgierigheid waarom er gedacht 

wordt dat de markt dit dan wel zelf zal doen? Ervaringen  uit het verleden zijn hier toch wel  de 

garantie voor de toekomst. 

Wat ik jullie als uitdaging wil meegeven is om niet te spreken over het Besluit bouwwerken 

leefomgeving maar gewoon Bouwbesluit te zeggen!Ook dat is een B dus wat alliteratie betreft moet 

dat kunnen, maar het is ook het begrip waar heel de bouwwereld, zowel de bouwers, adviseurs, 

installateurs, ingenieurs, overheid zich in herkent, begrijpt waar het over gaat en dat maakt 

communicatie wel zo makkelijk!  

En zoals vorig jaar ook voorspeld, de bestaande voorraad wordt steeds belangrijker voor BWT. 

Verduurzaming van onze bestaande woningvoorraad is één van de grootste bouwkundige opgaven 

waar we voor staan. Om onze klimaatdoelstellingen, een energieneutrale gebouwde omgeving in 

2050, te kunnen behalen moet er nog heel veel gebeuren. En dat het moet gebeuren staat buiten 

kijf, iedereen is overtuigd van het feit dat de energietransitie echt gaat gebeuren. En wij als BWT 



kunnen daar misschien wel meer in betekenen dan we denken. Al onze nieuwbouw draagt 

onvoldoende bij aan deze doelstelling, dus vergunningen niet meer verlenen? Zijn we goed aan tafel 

bij partners zoals corporaties dat ze meer doen bij renovatie dan dubbel glas en de nieuwste ketels? 

En een verontrustend bericht in het AD, de subsidies die we verstrekken, komen terecht bij de 

mensen die toch al genoeg geld hebben voor dit soort investeringen. Moeten we dan geen andere 

dingen doen? 

Fijn dat Leen van Dijke ons wil meenemen in deze uitdaging en misschien ook al een rol voor BWT 

ziet?   

Veelbelovende sprekers in het ochtendprogramma.  En ook is het  middagprogramma zoals altijd  

weer divers en uitnodigend om aan deel te nemen. Daarnaast hebben we genoeg tijd voor het 

bijpraten en netwerken,  laten we niet vergeten dat ook dat een belangrijk doel is van vandaag.  

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om vanaf hier de betrokken leden in de werkgroep Private 

Kwaliteitsborging, de werkgroep Omgevingswet, de in de maak zijnde handreikingen Asbestdaken, 

Omgevingsveiligheid en Zelfredzaamheid ouderen  maar ook de leden die op verzoek/ad hoc mee 

willen denken met  vraagstukken die de vereniging worden voorgelegd of die we al vereniging zelf 

hebben,  in het zonnetje te zetten.  Dit is onze kracht waar menig vereniging of organisatie jaloers op 

is.  Zo’n grote en georganiseerde  betrokkenheid van de leden om kennis en kunde in te zetten daar 

waar nodig. De lijst met namen is te lang om apart te noemen,  en ongetwijfeld vergeet ik dan ook 

iemand, maar graag een donderend applaus voor deze leden!  

Wellicht hier even kort aandacht voor Frans Fijen  , die heel veel van u kennen. Na een ziekbed van 

slecht 2 weken overleed hij aan de gevolgen van kanker. En omdat hij zo plotseling van ons is 

afgenomen zullen we als vereniging op 4 november nog op een informele sfeer Frans herdenken. 

Mocht u hier ook bij willen zijn, laat het dan even weten aan Wico of Annemieke. (o.i.d.) 

Tot slot, bouw en woningtoezicht en muziek, deze combinatie is bij het afscheid van Henk en Walter 

voor het eerst vertoond. Een mooie traditie is geboren dus ook vandaag kunnen we in de pauzes en 

bij de borrel genieten van muzikale begeleiding. 

Ik wens u alleen een leerzaam en leuk congres toe. 

 


