
Liever de kerstkalkoen dan de struisvogel 

(foto Kamerbehandeling) Beste constructeurs. Het is alweer een jaar geleden 

dat ik voor jullie stond met een verhaal over de Wet kwaliteitsborging, de 

Tweede Kamer, de Eerste Kamer en amendementen. 

Nu een jaar later zou ik opnieuw de zelfde presentatie kunnen geven. Er is 

namelijk nog niets veranderen. Althans op het eerste gezicht. 

De minister vond het ook te lang stil. Terecht. En vond dat er politiek weer 

beweging in zou moeten komen. Dat trachtte zij door net voor de 

zomervakantie een brief te sturen aan de Eerste en de Tweede Kamer.  

We zijn er uit. U kunt de wet aannemen, en dan gaan we snel de Wet 

Kwaliteitsborging invoeren was haar boodschap.  

En die boodschap schoot ons niet in het juiste keelgat. (foto Cobouw) 

Een artikel op onze website, een artikel in de Cobouw en de discussie ging weer 

helemaal los. 

Maar niet alleen wij waren boos over de brief van de Minister ook de VNG 

En vervolgens werd het ook een discussie in de Tweede Kamer. 

(foto kerstkalkoen) Op twitter werd ik een paar keer de kerstkalkoen genoemd 

die meepraat over het kerstdiner. Tja. 

Maar liever de kerstkalkoen worden genoemd dan de struisvogel die zijn kop in 

het zand steekt en het maar laat gebeuren. 

En een kalkoen laat zich niet zo gemakkelijk slachten. Wij hadden vroeger thuis 

kalkoenen, en als kleine jongen zag ik dan hoe mijn vader die enorme beesten 

ging slachten. Meestal zo kort voor de kerst. Hij schoof ze strak in een rioolbuis 

totdat de kop er aan de andere kant weer uit kwam en dan een stevige klap 

met de bijl… En als hij dat niet deed, dan rende dat beest ook zonder kop nog 

een aantal minuten door de tuin. 

Ik gaf aan dat er op het eerste gezicht niet veel lijkt te gebeuren, maar dat is 

toch niet zo. 

Reden waarom we zo boos waren is dat we constructief bezig waren met het 

opstellen van een bestuursakkoord. Samen met diverse mensen waaronder 

ook onze Dick Bezemer. En dat leek goed te gaan. We waren een mooi eind op 

weg om een voor het bevoegd gezag uitvoerbare stelsel te krijgen waarbij de 

rol van het bevoegd gezag nog zeker een belangrijke inhoudelijke rol op 

ricisoanalyse en eindbeoordeling zou krijgen. Maar toen kwam die brief van de 

minister. 



Maar naast dit achter de schermen aan het werk zijn met de Wet 

kwaliteitsborging gebeurde er het afgelopen jaar natuurlijk meer. We hebben 

de instortingen na Eindhoven. Nog een balkon. Scheuren in de parkeergarage 

Almere en de instorting in Wormerveer. 

Aan het bestuursakkoord wordt inmiddels weer volop gewerkt, En naar 

aanleiding van onze boosheid net voor de vakantie lijkt het er op dat er ook 

beter naar onze inbreng wordt geluisterd. Het is nu dus afwachten of dit 

bestuursakkoord er met onze steun ook echt gaat komen. 

Eén van de zaken die voor ons belangrijk zijn is het niet kunnen opleveren van 

de bouwer aan de bewoner/gebruiker voordat de kwaliteitsborger zijn dossier 

heeft geleverd, en wij het hebben goedbevonden. Dat is wat er in de meeste 

pilots echt verkeerd ging. De mensen zaten er al in, en de kwaliteitsborger was 

zich achter de oren aan het krabben over nog niet opgeloste bouwfouten. 

De vinger in het gaatje in de dijk kan door de Wet kenbaarheid 

publiekrechtelijke beperkingen. Er ligt een publiekrechtelijke beperking op het 

object totdat de gereedmelding, het as built dossier is akkoord bevonden. Pas 

dan gaat de beperking er af. En dan pas kan er worden geleverd omdat de 

notaris en geldverstrekker hun handtekening niet zetten als er nog een 

beperking op het object ligt. 

 

Maar is dit eenvoudig in te voeren. Nee ook dit wordt nog weer heel wat 

drukken tegen de olifant die de bouwketen nu eenmaal in volle breedte is. 

Maar wat nu. 

 

We moeten ons laten zien. We moeten werken aan de route voor de toekomst 

van ons vakgebied. 

We moeten weer op de kaart komen te staan. 

Ja we komen de laatste tijd best vaak op de kaart. Op het journaal in het 

nieuws, in de krant. Maar naar mijn mening niet om de juiste reden. 

Ik lijk af en toe die Benno Baksteen wel. 

Die je alleen op tv ziet als er weer eens een vliegtuig op een niet geheel 

natuurlijke wijze is neergedaald op aarde. 



We zijn naar aanleiding van alle incidenten ook op het nieuws geweest op Een 

Vandaag. De enquête onder 370 BWT gaf als resultaat dat BWT zelf ook vindt 

dat zij te weinig op de bouw komt, te weinig tijd heeft om haar werk goed te 

doen, en dat het steeds lastiger wordt om echt als BWT het verschil te maken. 

Wij maken ons zorgen over de kwaliteit in de bouw. Het gebrek aan 

vakmanschap op de steiger en vooral over het niet meer snappen waarom 

bepaalde regels nu eenmaal in het Bouwbesluit staan. Namelijk om een veilig, 

gezond en bruikbaar gebouw te krijgen en te houden. 

Ik heb wel eens eerder gepleit voor het Duitse systeem. Een paar weken 

geleden heb ik hierover nog een prachtige presentatie mogen bijwonen nota 

bene bij BZK in huis. Een paar opvallen aspecten uit deze presentatie. 

Ik ben wel benieuwd waarom de Duitse aannemer Züblin door de 

opdrachtgever van de bouw van de Y-torens in Amsterdam is afgestuurd. Was 

hij te punktlich en te grundlich. Ik weet het niet. 

Bouwen is complex. En wordt steeds ingewikkelder. Veiligheid op de 

bouwplaats en vooral de omgeving wordt steeds moeilijker. Blij zijn we dan ook 

dat de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid volgend jaar in het 

Bouwbesluit wordt geborgd. U krijgt er allemaal een mee naar huis. 

Neem nu het nieuwe Dubai aan de Maas…… Rotterdam waar we hier nu zijn.  

The Sky is the limit. Maar hebben we het constructief nog allemaal onder 

controle. Natuurlijk zegt u als doorgewinterde constructeur. Maar kijk even 

terug naar de incidenten van de afgelopen tijd. We als bouwketen breed 

hebben een flinke deuk opgelopen. U hoort hier straks ongetwijfeld nog veel 

meer over. En ook wij komen steeds meer vakmensen te kort. 

Als vakgebied denk ik wel eens dat we te veel die Uil zijn op dit plaatje. Slim. 

Bedachtzaam maar onzichtbaar. We voeren onze rol uit in de schaduw. Maar 

hoe val je dan op. Hoe krijg je dan een luisterend oor, en vooral hoe krijg je dan 

nieuwe, jonge enthousiaste constructeurs die ook in ons prachtige vak gaan 

geloven.  

Laat je zien. Laat je kwaliteiten zien. En daarom ben ik ook beretrots op onze 

registertoetsers. Hier een foto van de lichting 2018!  

Laat je zien. Wees trots op je werk. Vorige week hebben we opnames gehad 

voor het programma van Passie naar Droombaan. Over een paar weken op tv 

laten we zien wat een mooi en veelzijdig vak het Bouw- en woningtoezicht is. 



Nu maar in een wat andere rol ook zeker nog als de Wet Kwaliteitsborging er 

toch nog gaat komen.  

Als kalkoen hebben we nog steeds een stem. En als kalkoen zijn we nog zeker 

niet geslacht. Ik hoop dan ook dat we nu na het onderzoek van de 

Onderzoeksraad over Eindhoven echt samen met de bouwketen gaan voor de 

hoofdconstructeur. Echt gaan volgens het werken met de opvolger van het 

Compendium. Namelijk het kennisportaal constructieve veiligheid. 

 

Filmpje. 

Benoem het, ga er mee aan de slag en vooral laat de opdrachtgever en 

aanvrager er naar werken. 

Ik wens u nog een heel boeiende dag toe. 

 

 

 

 

 

  


