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Hoofdstuk 1 Onderzoeksopdracht en uitgangspunten 
 

 
 
 

1.1 Inleiding 
De gemeente Eindhoven wil vergunningen anders aanpakken. Het voornaamste doel van het 

gemeentebestuur is het beperken van de sturende rol van de overheid en meer ruimte over 

laten aan burgers en bedrijven. De bureaucratie vermindert daardoor en er kan efficiënter 

worden gewerkt. Dit project vindt plaats op een moment dat er in het kader van de adviezen 

van de Commissie Dekker verschillende pilots gaande zijn. Ook binnen de gemeente 

Eindhoven is in lijn met het advies van de Commissie Dekker (2008) een proef uitgevoerd met 

private kwaliteitsborging van de Bouwbesluittoets en het toezicht daarop. De centrale vraag 

die het bestuur van de gemeente Eindhoven daarbij beantwoord wil zien is:  

 

Draagt private kwaliteitsborging van de Bouwbesluittoets en het toezicht daarop voldoende 

bij aan de doelstellingen uit het Raadsprogramma/Collegeakkoord 2010-2014 

"werken aan morgen":  

- Vermindering van de regeldruk en administratieve lasten 

- Een efficiënte gemeentelijke organisatie 

- Optimale kostendekkendheid en 

- Verbeterde dienstverlening 

 

Indien deze vraag positief of onder voorwaarden positief beantwoord wordt, is de vervolgvraag 

daarna:  

 

En wat moet er dan nog (landelijk of lokaal) geregeld worden om hiermee te 

starten?  

 

In het kader van dit onderzoek zijn medewerkers van de gemeente Eindhoven, de 

Veiligheidsregio Brabant-Oost, Nieman Raadgevende Ingenieurs, Omgevingsdienst Nederland 

BV en Woningborg BV geïnterviewd.  

 

1.2  Opdrachtformulering voor onderzoek 
De in de inleiding genoemde centrale vraag is in deze rapportage opgesplitst in een aantal 

deelvragen. Deze deelvragen vormen de opdracht voor dit onderzoek:  

- In hoeverre draagt private kwaliteitsborging van het Bouwbesluit (inclusief het toezicht) 

bij aan de vermindering van regeldruk en administratieve lasten voor de burger en het 

bedrijfsleven? 

- In hoeverre beïnvloedt dit het verbeteren van de efficiëntie van de gemeentelijke 

organisatie? 

- Wat is het effect op de kostendekkendheid van het product omgevingsvergunning? 

- In hoeverre wordt hiermee de dienstverlening verbeterd? 

 

Om deze deelvragen adequaat te kunnen beantwoorden, moeten ook een aantal meer 

technische onderzoeksvragen worden behandeld: 
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- Welke landelijke beoordelingsrichtlijnen zijn er te onderscheiden en hoe verhouden die 

zich tot elkaar?  

- Zijn deze richtlijnen in werking getreden, in ontwerp of in procedure en wat is de 

rechtszekerheid in dat proces? 

- Hoe is de verantwoordelijkheidsverdeling geregeld bij publieke en bij private 

kwaliteitsboring van het Bouwbesluit? 

- Wat zijn de te onderscheiden verschillen en veranderingen tussen publieke en private 

toetsing van en toezicht op het Bouwbesluit in relatie tot kwaliteit, proces 

onafhankelijkheid, kosten, verantwoordelijkheden en juridische dekking? 

- Wat zijn resultaten van en conclusies uit andere pilots zoals private toepassing 

toezichtprotocol, de pilot in Den Haag etc?  

- Wat is het (bestuurlijk) risico wanneer nu reeds gewerkt wordt met private 

kwaliteitsborging?  

- Wat zijn mogelijkheden om, vooruitlopend op landelijke in werking treden van private 

kwaliteitsborging, hier reeds op te anticiperen?  

 

1.3  Uitgangspunten voor dit onderzoek 
De opeenstapeling van gemeentelijke, provinciale, nationale en Europese regels voor de bouw 

hebben de uitvoering van die bouw complex gemaakt. Mede hierdoor rijst de vraag of het 

stelsel nog wel het doel bereikt waar het voor is opgetuigd, namelijk om de maatschappelijke 

belangen te waarborgen. Dit was de aanleiding om de Commissie Dekker in te stellen die in 

2008 haar rapport publiceerde ‘Privaat wat kan, Publiek wat moet, Vertrouwen en 

Verantwoordelijkheid in het Bouwproces’. De commissie concludeert onder meer dat er sprake 

is van geringe meerwaarde door de gemeentelijke preventieve toets, en dat de overheid in de 

toezichtstaak een waarborgfunctie heeft t.a.v. de veiligheid (constructie, brand) en 

gezondheid. Een modernisering van het stelsel van bouw- en bouwgerelateerde voorschriften 

moet leiden tot een terughoudende overheid, die kaders stelt en faciliteert en vervolgens 

ruimte en vertrouwen geeft aan marktpartijen. De overheid stelt de kaders waar het aan moet 

voldoen en als je daar niet aan houdt, dan volgen daar sancties op. 

 

1.3.1 Uitgangspunten gemeente Eindhoven 

1.3.1.1  Positionering gemeente Eindhoven 

De gemeente Eindhoven omarmt, in lijn met de commissie Dekker, de nieuwe rol van de 

overheid. Van government naar governance, ofwel voor zorgen voor naar zorgen dat.Deze 

nieuwe rol vraagt een fundamentele heroriëntatie op de gemeente. De visie van de sector VTH 

(Vergunning, Toezicht en Handhaving) van Eindhoven is leidend bij die nieuwe rol:  

 

‘De sector VTH levert substantiële bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid. Het werkveld en 

het toetsingskader zijn gebaseerd op wetgeving en bestuurlijke kaders. Zij weegt de belangen 

van alle belanghebbenden op een transparante en integrale wijze.’  

 

De private kwaliteitsborging van het Bouwbesluit, inclusief het toezicht, sluit hier naadloos bij 

aan. De gemeente Eindhoven is landelijk koploper om die private kwaliteitsborging nader vorm 

en inhoud te geven. In een oefenomgeving (de proeftuin) is die nieuwe rol van de overheid 

met een private kwaliteitsborging ingevoerd en getest. 
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Uitgangspunten voor deze oefenomgeving van private kwaliteitsborging zijn: 

1. Duaal stelsel (privaat of publiek) 

2. Indien privaat: Bouwbesluit maakt geen onderdeel uit van de beschikking; 

3. Omvat zowel technische toets als het toezicht op de naleving van de 

voorschriften van Bouwbesluit 

4. Inzet van verschillende instrumenten is mogelijk, waarbij de gecertificeerde 

Bouwbesluittoets één van die instrumenten is 

5. Onafhankelijk toezicht op private instellingen 

6. Bij een gecertificeerde Bouwbesluittoets toetsen private partijen betrouwbaar 

een bouwplan aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 

7. Op basis van een BRL of erkenningsregeling, waarin inhoudelijke en procedurele 

eisen aan een toetser zijn opgenomen, kunnen organisaties zich laten certificeren 

8. Eindgebruikers moeten zich door middel van een verzekerde garantie kunnen 

laten indekken voor afwijkingen van het Bouwbesluit, waarbij de verzekering instaat 

voor het eindresultaat.  

 

Randvoorwaarde is dat de gehele Bouwbesluittoets en het toezicht op de bouw door de 

gecertificeerde partij wordt uitgevoerd. Hiermee wordt kans op ruis tussen toetser en 

toezichthouder minder en wordt de verdeling in verantwoordelijkheden scherper.  

 

In de eindsituatie toetst de onafhankelijke, gecertificeerde partij het bouwplan aan het 

Bouwbesluit voordat het naar de gemeente gaat. Het oordeel over het bouwplan wordt 

vastgelegd in een toetsrapportage. De gemeente voert een (beperkte) toets uit op de lokale 

eisen, zoals bestemmingsplan en welstand. In de vergunning wordt niet langer beschikt op het 

Bouwbesluit, dit maakt geen onderdeel meer uit van de publieke vergunning in dat geval.  

 

1.3.1.2 Leges en kostendekkendheid 

De privatisering mag niet ten koste gaan van de kostendekkendheid van de leges, maar de 

leges zijn natuurlijk wel een van de incentives die een gemeente kan inzetten om de private 

kwaliteitsborging aantrekkelijk te maken. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de 

concept legestabel 2013 van de gemeente Eindhoven. (Document: Werkdocument compleet 30 

augustus). Deze heeft ten grondslag gelegen aan de tarievenopbouw van de leges voor 2013. 

In de legestabel 2013 is een splitsing gemaakt van de bestede uren per activiteit en de daarbij 

behorende kosten. Dit maakt per vergunningcategorie de kosten inzichtelijk voor de 

Bouwbesluittoets en het toezicht op de bouwplaats. 

 

1.3.2 Wet- en regelgeving 
De huidige wetgeving is bindend voor het uitvoeren van de taken door de gemeente Eindhoven 

met betrekking tot vergunningen, toezicht en handhaving op de omgevingsvergunningen. 

Hierbij zijn voor de scope van dit project de Wabo (Wet Algemene bepalingen 

Omgevingsrecht), de Woningwet, de Algemene Wet Bestuursrecht en de Gemeentewet van 

belang. Daarnaast is, in het kader van het anticiperen op de landelijke invoering van een 

systeem voor private kwaliteitsborging, eventueel ook de Crisis- en Herstelwet relevant. Het 

huidige wettelijke kader geldt dan ook als uitgangspunt voor dit onderzoek. 
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Op dit moment werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken aan een wetsvoorstel, die deze 

private kwaliteitsborging mogelijk maakt Op 15 november 2012 heeft de VNG echter per brief 

aan de minister laten weten dat zij het wetsvoorstel, die de deur open moet zetten voor 

mogelijke privatisering, prematuur vindt. Het ministerie rekent op volledige in werking treding 

van de mogelijkheid voor private kwaliteitsborging met ingang van 2015.  

 

Een belangrijk uitgangspunt van dit onderzoek is de rapportage van de Commissie Dekker. 

Onderzoek van de Commissie Dekker heeft een visie opgeleverd over de toekomst van het 

bouwstelsel. Uitgangspunt van de commissie is dat de private partijen in het bouwproces meer 

verantwoordelijkheid nemen en de overheid een stapje terug doet. Daarmee wordt ook 

duidelijker hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld tussen de overheid en de bouwende 

marktpartijen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overheid blijft volgens de commissie wel kaderstellend. Vertrouwen en 

verantwoordelijkheid in het bouwproces zijn door de commissie Dekker nader beschouwd, met 

de sturingsfilosofie ‘Privaat wat kan, Publiek wat moet’. De marktpartijen krijgen het 

vertrouwen, maar moeten dat wel waar maken. 

 

1.3.3 Marktontwikkelingen, certificering en privatisering 

Marktpartijen werken al jaren aan kwaliteitsborging en certificering in het bouwproces, maar 

nog steeds geeft de overheid zijn goedkeuring aan bouwplannen voordat er gebouwd mag 

gaan worden volgens een systeem dat in 1901 is ingevoerd. Hierdoor is het mogelijk, dat 

bouwpartijen en opdrachtgevers heel verschillend met het belang van kwaliteit om kunnen 

gaan. Er zijn bouwpartijen die traditioneel sterk leunen op de overheid maar er zijn ook 

opdrachtgevers die duidelijk zelf de verantwoordelijkheid willen nemen als het gaat om de 

kwaliteit van de bouw. Preventieve bouwtechnische toetsing en daarop gebaseerd de 

goedkeuring door de overheid zou voor die laatste groep dan ook overbodig kunnen zijn.  

Het onderzoek dat Spekkink C&R in opdracht van het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties) in 2012 heeft uitgevoerd zet deze gebruiken op een rij en analyseert 

deze vanuit het perspectief van private kwaliteitsborging in het bouwtoezicht. Certificering van 

de Bouwbesluittoets en het Bouwtoezicht is daar onderdeel van. Voor beide onderwerpen zijn 

reeds verschillende beoordelingsrichtlijnen (BRL) tot stand gekomen, maar er is nog geen 

sprake van een versie die door alle partijen wordt omarmd. De lat ligt volgens betrokken 

partijen te hoog, zeker als het gaat om bouwwerken waar de risico’s laag zijn. Om die reden 

wordt het voor het grootste deel van de aanvragen (in het lagere segment) als een te zwaar 

instrument ervaren. 

Het Huidige stelsel hinkt op twee gedachten! 

Het huidige stelsel hinkt teveel op twee gedachten: èn een integrale gemeentelijke beoordeling èn 

volledige verantwoordelijkheid bij het bouwbedrijfsleven. Door de integrale toets bij de 

vergunningverlening krijgt de overheid een grotere rol dan ze naar capaciteit en kwaliteit kan waarmaken. 

Tegelijkertijd nemen aanvragers en bouwpartijen in de huidige praktijk te weinig integrale 

verantwoordelijkheid. De commissie stelt voor om de gemeentelijke preventieve toets op de Bouwbesluit-

voorschriften bij de vergunningverlening af te schaffen. Dit betekent dat aanvragers bij 

(nieuw)bouwprojecten moeten kunnen aantonen dat men het bouwplan integraal heeft bezien zodat wordt 

voldaan aan de technische voorschriften en men voldoende waarborgen heeft georganiseerd om het 

bouwproces integraal en continu te beheersen. (Commissie Dekker, 2008) 
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Inmiddels wordt hard gewerkt aan een nieuwe versie van gecertificeerd Bouwtoezicht (nieuwe 

BRL 5006) die beter toepasbaar wordt en is afgestemd op de internationale richtlijn voor 

kwaliteitsmanagementsystemen, ISO-9001.  

 

 
 

1.3.4 Pilotprojecten private kwaliteitsborging andere gemeenten 

Een belangrijke randvoorwaarde van de gemeente Eindhoven is ook om te onderzoeken in 

hoeverre er conclusies en aanbevelingen voor het eigen project kunnen worden getrokken uit 

andere in het land uitgevoerde pilots in relatie tot private kwaliteitsborging van het 

Bouwbesluit. Gelet op de koploperspositie van de gemeente Eindhoven zijn er nog niet veel 

relevante pilots in het land uitgevoerd, maar uit de in dit onderzoek beschreven pilots zijn 

voldoende leerpunten te halen die kunnen worden toegepast bij de eventuele keuze voor 

(anticiperen op) private kwaliteitsborging binnen de gemeente Eindhoven.  

De twee pilots die hier nader zijn geanalyseerd zijn: 

- Den Haag: Bouw appartementengebouw onder gedelegeerd toezicht; 

- Toepassing digitaal toezichtprotocol door de uitvoerende partijen. 

De ervaringen van deze twee pilots zijn terug te vinden in paragraaf 2.4. 

1.3.5 Andere documenten 

Een belangrijke basis voor dit onderzoek zijn de onderzoeken die in opdracht van het 

ministerie van BZK naar aanleiding van het rapport van de Commissie Dekker zijn uitgevoerd: 

1. Motieven van marktpartijen voor de toepassing van een privaat stelsel in het 

bouwtoezicht (Spekkink C&R). 

Hier is onderzoek gedaan naar de huidige praktijk van private kwaliteitsborging, wat 

hierbij de succesfactoren zijn en wat werkt wel en wat werkt niet. Hier is ook gekeken 

wat de motieven voor een opdrachtgever zijn om daadwerkelijk zelf zorg te dragen voor 

de kwaliteitsborging. 

2. De markt als toezichthouder: private kwaliteitsborging in de bouw (SBK). 

In dit onderzoek is vooral gekeken naar welke eisen gesteld moeten worden aan de 

instrumenten, die worden ingezet om op private wijze de kwaliteit van het bouwproces 

en daarmee het gebouw te borgen. 

3. Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw? (Crisislab).  

Dit onderzoek schept meer duidelijkheid over een garantie of aansprakelijkheidsstelling 

een mogelijke vervanging van het toezicht van het bevoegd gezag kan zijn. 

Binnen dit onderzoek zijn de uitkomsten van deze drie onderzoeken meegenomen.

Certificering  

Certificering is het proces waarin door een onafhankelijke partij beoordeeld wordt of een product, een dienst, een 

proces of een persoon aan vooraf gestelde eisen voldoet. Het certificaat is de verklaring waarin dat wordt 

bevestigd. (Rapport VROM-inspectie, 14 jan 2011) 



Hoofdstuk 2  Opzet en evaluatie proeftuinen Eindhoven en elders 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de huidige wet- en regelgeving, de organisatie en 

processen binnen de sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente 

Eindhoven, de proeftuinen zoals die in Eindhoven en elders in het land zijn opgezet en de visie 

die het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geformuleerd voor de private 

kwaliteitsborging van het Bouwbesluit. 

2.2 Wet- en regelgeving 
Op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) is het verboden zonder 

omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat 

uit het bouwen van een bouwwerk. Het bevoegd gezag verleent de vergunning als aan alle 

toetsingskaders is voldaan. Deze zijn limitatief imperatief opgesteld, wat wil zeggen dat als er 

geen wettelijke weigeringsgrond aanwezig is, er positief beschikt dient te worden (de 

omgevingsvergunning moet dan worden verleend). Dit toetsingskader kent 5 gronden waarop 

de vergunningaanvraag getoetst wordt; het Bouwbesluit, de bouwverordening, het 

planologisch kader (bestemmingsplan), redelijke eisen van Welstand en de commissie 

tunnelveiligheid.  

 

 
 

Al vanaf 2000 wordt gewerkt aan een systeem, waarbij het Bouwbesluit via gecertificeerde 

instellingen kan worden afgedaan. Daaruit is een beoordelingsrichtlijn voortgekomen (BRL 

5019). Deze richtlijn schrijft voor waar een instelling aan moet voldoen bij het uitvoeren van 

de preventieve toetsing aan het Bouwbesluit (vóór vergunningverlening). Daarnaast is er ook 

een beoordelingsrichtlijn in ontwikkeling, die zich richt op het toezicht op de bouw (BRL 5006). 

Beide zijn echter nog niet geaccrediteerd. Er kan daardoor, op basis van de huidige wet- en 

regelgeving, nog géén gecertificeerde Bouwbesluittoets worden uitgevoerd.  

 

Het ministerie is echter voornemens om dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2015 wél 

mogelijk te maken, mits de instrumenten voldoen aan de criteria zoals die door het ministerie 

zijn geformuleerd. Eindhoven is continu in gesprek met het ministerie, om ervoor te zorgen, 

dat de ontwikkelingen parallel blijven lopen, en volledig op elkaar afgestemd zijn.  

2.2.1 Duaal stelsel 

In een duaal stelsel kan een opdrachtgever een aanvraag om vergunning voor de activiteit 

bouwen indienen volgens het huidige stelsel of volgens de private weg met een gecertificeerde 

Bouwbesluittoets en gecertificeerd bouwtoezicht. Deze zijn 'verplicht' aan elkaar gekoppeld 

(gecombineerde opdracht) uit overwegingen van efficiency en effectiviteit met betrekking tot 

kennis over het bouwplan en de totstandkoming er van. Dat duale stelsel ziet er dan als volgt 

uit: 

1. Publieke stelsel (conform huidige opzet): De aanvrager vraagt een vergunning aan bij het 

bevoegd gezag. Die aanvraag wordt voor de activiteit bouwen getoetst aan het 

bestemmingsplan, de bouwverordening, redelijke eisen van welstand en het Bouwbesluit. 

Wanneer alle aspecten voldoen verleent het bevoegd gezag de vergunning. Bij de uitvoering 

Kaders 

Overheden zijn verantwoordelijk voor het stellen en legitimeren van de kaders. De bouwpartners zijn er 

verantwoordelijk voor om binnen de kaders te ondernemen. (Cie Dekker, 2008) 
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controleert het bevoegd gezag of er gebouwd wordt volgens de vergunning, en het 

bouwwerk voldoet aan het bestemmingsplan, de bouwverordening, redelijke eisen van 

welstand en het Bouwbesluit.  

2. Private stelsel (nieuwe opzet): Wanneer de aanvrager een bouwwerk wil realiseren, maar de 

bouwtechnische toetsing en toezicht door een ‘erkende’1 partij wil laten uitvoeren, vraagt hij 

of zij een omgevingsvergunning aan voor ‘beperkte toets bouw’. Dat ‘beperkte’ slaat op de 

rol van de overheid, die alleen toetst aan het bestemmingsplan, indien van toepassing op 

welstand, en verder een aantal omgevingsaspecten. Binnen de condities van deze beperkte 

omgevingsvergunning én het Bouwbesluit ontwikkelt en realiseert de vergunninghouder een 

bouwwerk; hij laat het plan voor het bouwtechnische deel toetsen en vervolgens het 

toezicht op de uitvoering uitvoeren door onafhankelijke, erkende deskundige derden. Bij de 

oplevering levert deze derde een dossier aan, dat bestaat uit een gedetailleerd verslag van 

toetsing en toezicht plus alle gegevens, die normaliter horen tot de indieningsgegevens voor 

een aanvraag omgevingsvergunning, nu echter in gereviseerde vorm geheel overeenkomstig 

het gerealiseerde werk. 

Volgens de publieke wijze beoordeelt het bevoegd gezag of voldoende aannemelijk is gemaakt 

of het bouwplan voldoet aan de (bouw)voorschriften. Het is dan aan het bevoegd gezag om te 

bepalen op welke wijze dat, al dan niet gesteund met (toets)beleid, is gebeurd. 

In een privaat stelsel schrijft de erkenningsregeling voor dat er voldaan moet worden aan het 

Bouwbesluit. Dat betekent dus, dat er 100% controle op het Bouwbesluit moet worden 

uitgevoerd.  

2.3 Huidige publieke werkwijze  

2.3.1 Preventieve Bouwbesluittoets 

Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voert het bevoegd gezag, 

zoals in 2.2 beschreven verschillende inhoudelijke toetsen uit waaronder de Bouwbesluittoets. 

Voor het doorlopen van het proces en het uitvoeren van deze inhoudelijke toetsen heeft het 

bevoegd gezag de organisatie ingericht met verschillende functies, zoals: 

1. Coördinatoren voor het vergunningenproces; 

2. Deskundigen op verschillende deelonderwerpen (Algemeen bouwkundig, Constructie, 

Bouwfysica, RO, e.d.); 

3. Externe adviseurs, zoals de Brandweer; 

4. Onafhankelijke commissie van deskundigen (zoals Welstandscommissie, Agrarische Advies 

Commissie, ed); 

5. Juristen (juridische kwaliteit, bezwaar en beroep); 

6. Administratieve ondersteuning (registratie, publicaties, huisnummering e.d.). 

Het niveau (diepgang) van de Bouwbesluittoets is vastgelegd in een toetsprotocol.  

Het technisch toetsen leent zich voor uitbesteding (outsourcing) aan andere partijen. Het 

wordt met name toegepast door kleinere organisaties, of wanneer het heel specialistisch 

wordt. Het proces van de huidige (publieke) werkwijze is hieronder schematisch weergegeven.  

 

                                           

 
1 In deze rapportage wordt niet de term ‘gecertificeerd’ gebruikt, maar de ruimere term ‘erkend’ omdat 

de Commissie Dekker de verantwoordelijkheid van de marktsector voorop stelt en certificatie wel als 

mogelijkheid ziet, maar niet als eis. BZK voorziet wel in de instelling van een gezaghebbend orgaan om 

vast te stellen of een private toetser kan worden ‘erkend’ en dienovereenkomstig handelt.  
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Om het vergelijk met het private proces mogelijk te maken is uitsluitend de Bouwbesluittoets 

in het schema opgenomen. De andere toetsen zoals bestemmingsplan, welstand, maar ook de 

bijzondere procedure van gelijkwaardigheid zijn hier weggelaten. Hier wordt later op ingegaan, 

net als op de uitgestelde gegevensverstrekking.  

Schematisering Bouwbesluittoets, huidige werkwijze
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Figuur 2.1 Schematisering Bouwbesluittoets conform de huidige werkwijze  

 

Het bevoegd gezag moet de vergunning verlenen als aannemelijk is gemaakt dat er aan het 

Bouwbesluit wordt voldaan. Om die aannemelijkheid te onderbouwen heeft de gemeente 

Eindhoven een toetsprotocol vastgesteld, waarbij per bouwonderdeel het risicoprofiel is 

gedefinieerd. Hierin is bijvoorbeeld bepaald dat vluchtwegen een veel hoge prioriteit krijgen, 

en dus strenger worden getoetst, dan bijvoorbeeld de binnenriolering die een lage prioriteit 

heeft en slechts globaal wordt getoetst. Dit is met name van belang om tot een efficiënte en 

effectieve inzet van de beschikbare capaciteit en deskundigheid te komen zonder afbreuk te 

doen aan de invulling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het protocol geeft ook 

duidelijk aan dat een 100% toets niet mogelijk is en dat dit dus ook niet moet worden 

verwacht.  
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Gelijkwaardigheid 

Omdat het Bouwbesluit ook ruimte wil bieden aan innovatieve oplossing is het mogelijk om af 

te wijken van de eisen uit het Bouwbesluit, maar wel aan de prestaties daaruit te voldoen. Dit 

wordt een ‘gelijkwaardige oplossing’ genoemd, en het college van Burgemeester en 

Wethouders bevoegd hierover te besluiten. Het ministerie van BZK heeft in een memo van 1 

augustus 2012 voorgesteld een landelijke commissie in te stellen die gelijkwaardigheden voor 

het Bouwbesluit kan beoordelen. Deze ontwikkeling speelt al in op de private kwaliteitsborging 

waar de overheid zich terugtrekt. De verwachting is dat het nog 1 tot 2 jaar duren voordat 

deze commissie in de wet is geborgd. 

 

Uitgestelde gegevensverstrekking 

De aanvrager heeft bij het indienen van zijn aanvraag de mogelijkheid om niet direct alle 

technische gegevens in te dienen. Vaak zijn deze namelijk nog niet allemaal bekend of 

beschikbaar (constructie, installaties e.d.), en voldoen die later tijdens de uitwerking. In dat 

geval kan in de vergunning een voorwaarde worden opgenomen, dat deze tenminste drie 

weken voor uitvoering alsnog moeten worden ingediend 

2.3.2. Reactieve Bouwbesluittoets (bouwtoezicht) 

Tijdens de uitvoering van de bouw houdt de gemeentelijke bouwinspecteur toezicht op de 

bouwplaats. De bouwinspecteur controleert op de bouw de naleving van de vergunning, en dus 

ook of er wordt gebouwd volgens de voorschriften van het Bouwbesluit (zie figuur 2.2).  

Schematisering publieke uitvoering bouwtoezicht gemeente Eindhoven
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Figuur 2.2 Schematisering van de publieke werkwijze van bouwtoezicht 

Proportionaliteitsbeginsel 

Voor eenvoudige bouwwerken, zoals aanbouw aan een woning die nu vergunningsplichtig is, in risicoklasse 
‘Laag’ is de BRL 5019 en BRL 5006 als instrument te zwaar, ze bieden meer waarborgen dan gezien het 
proportionaliteitsbeginsel nodig is (SBK). 
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Omdat er vaak meerdere expertises nodig zijn, komt die bouwinspecteur vaak niet alleen, 

maar met bijvoorbeeld de brandweer of constructeur. Net als bij de perventieve 

Bouwbesluittoets geldt ook hier een protocol, het landelijke ‘integraal Toezichtsprotocol (iTP)’. 

De bouwinspecteur heeft in de praktijk bij de uitvoering van het bouwwerk alleen nog de 

aannemer als aanspreekpunt. De opdrachtgever is alleen bij kleine bouwwerken nog in beeld, 

maar door gebrek aan (bouw)technische kennis en kennis van het bouwproces is zij vaak geen 

gelijkwaardige gesprekspartner. De inspecteur maakt afspraken met de aannemer (en 

opdrachtgever) over de aanpak van het toezicht door de bouwinspecteur. In het Bouwbesluit is 

opgenomen dat de aannemer verplicht is een aantal werkzaamheden (bijvoorbeeld heien, 

storten van beton etc.) tijdig aan het bevoegd gezag te melden. Zo kan de bouwinspecteur 

deze essentiele handelingen controleren. Als er in de uitvoering wordt afgeweken van de 

vergunning (of van het Bouwbesluit) krijgt de opdrachtgever gelegenheid de afwijking 

ongedaan te maken. Gebeurt dat niet of niet tijdig, dan kan de gemeente het werk stilleggen 

en eventueel een handhavingsactie op starten.  

 

De gemeente is in deze situatie het orgaan dat vaststelt of een ontwerp aan de 

bouwtechnische eisen van het Bouwbesluit voldoet. De aanvrager is (en blijft) echter 

verantwoordelijk voor het aantonen dat het bouwplan voldoet aan de regelgeving. Hier zijn de 

opdrachtgevers volgens Spekkink C&R zich over het algemeen nauwelijks van bewust. 

2.4 Proeftuin private kwaliteitsborging Bouwbesluit in Eindhoven  
Inleiding 

In het onderzoek naar de veranderende rolverdeling bij Bouwbesluittoetsing en Bouwtoezicht 

is door de gemeente Eindhoven en drie private partijen bij een beperkt aantal (7) projecten 

deels of geheel parallel getoetst aan het Bouwbesluit. Hoofddoel daarbij was het ervaren van 

eventuele knelpunten die ontstaan als de toets aan en het toezicht op het Bouwbesluit aan een 

private partij wordt overgelaten. Daarbij heeft de gemeente geen opdracht verstrekt, maar wel 

kaders voor het voldoen aan Bouwbesluit meegegeven, te weten:  

- Het bouwplan moet voldoen aan het Bouwbesluit, inclusief eventuele gelijkwaardige 

oplossingen;  

- De private partij voert zowel toets als toezicht uit;  

- De private partij is geheel onafhankelijk van de opdrachtgever (aanvrager of 

vergunninghouder);  

- De private partij komt met voorstellen om de positie van de eindgebruiker in relatie tot 

het Bouwbesluit te beschermen.  

 

Voor dit onderzoek zijn een aantal interviews afgenomen, met zowel medewerkers van de 

gemeente als van de betrokken private partijen.  

 

Algemene ervaring van de medewerkers gemeente Eindhoven 

Doordat de opzet van de proeftuin vooral gericht was op het ervaren van knelpunten was er 

door het management gekozen voor een ‘living lab’ opzet zonder veel kaders en richtlijnen om 

zodoende vrij de knelpunten te kunnen ervaren. Gedurende het traject bleek echter dat er bij 

de medewerkers behoefte was aan meer kaders en richtlijnen. Hierop is geïntervenieerd door 

het management.  
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Preventieve toets Bouwbesluit 

De tijd die aan het preventief toetsen van het Bouwbesluit binnen de afdeling Vergunningen 

wordt besteed is slechts een (beperkt) deel van de totale behandeltijd. Naast het Bouwbesluit 

gaat vooral veel tijd zitten in het sturen en coördineren van het proces. Daarbij geldt wel, dat 

hoe groter het bouwplan is qua omvang en complexiteit hoe meer tijd er wordt besteed aan de 

Bouwbesluittoets. De tijdsbesteding is voor 2013 in kaart gebracht, en daarop zijn de 

legeskosten voor 2013 gebaseerd, met als uitgangspunt dat deze ‘activity based’ en 

kostendekkend zijn.De afdeling Vergunningen werkt conform een toetsprotocol met 

prioriteitstelling, toetsniveau, checklisten en urenbesteding. Uit de interviews blijkt dat dit 

toetsprotocol de basis is maar dat de dagelijkse praktijk vaak vraagt om aanvullend maatwerk. 

De prioriteiten van de toets liggen duidelijk bij constructieve veiligheid, brandveiligheid en 

energieprestatie. Bij de constructieve toets is op hoofdlijnen sprake van uniforme uitvoering 

van beleid als het gaat om toetsing. 

 

Reactieve toets Bouwbesluit 

Nadat een vergunning voor de activiteit bouwen is verleend wordt het dossier overgedragen 

aan de afdeling Toezicht en handhaving. De bouwinspecteurs werken met een werkbriefje 

en/of een toezichtsprotocol op papier. Ook tijdens de inspectie wordt de meeste tijd besteed 

aan constructieve- en brandveiligheid.  

Aangegeven is dat in de praktijk de bouwinspecteur het toezichtprotocol als basis hanteert en 

aanvullend daarop zelf op basis van expertise en ervaring komt tot maatwerk en praktische 

oplossingen.  

 

Proeftuin 1: private toets en toezicht met bestaande beoordelingsrichtlijnen  

De projectkaders bij deze proeftuin zijn door de private partij vastgesteld en besproken met de 

gemeente Eindhoven. Daarbij zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de prioritering, de 

diepgang en het toetsniveau voor de beoordeling van het Bouwbesluit, gebaseerd op het 

toetsprotocol van de gemeente. Na uitvoering van de preventieve toets aan het Bouwbesluit 

door beide partijen zijn deze met elkaar vergeleken en besproken. Daarbij werden verschillen 

geconstateerd, maar die waren gering van aard, en zouden er waarschijnlijk ook zijn als de 

aanvraag door twee toetsers van de gemeente of twee toetsers van de private partij zou zijn 

uitgevoerd. Omdat het project nog niet in uitvoering is kunnen de bevindingen van het toezicht 

niet in de rapport worden meegenomen.  

 

Proeftuin 2: Private toets 

Deze private partij heeft ervoor gekozen een aanvraag te toetsen op basis van het 

toetsprotocol van de gemeente. Hierdoor was er meer sprake van outsourcing dan private 

toetsing en hierdoor waren de uitkomsten minder relevant, geconcludeerd kon wel worden dat 

de marktpartij de gemeentelijke toets inhoudelijk kon uitvoeren. 

 

Proeftuin 3: Private toets en toezicht met nieuwe regeling 

Bij deze proeftuin werd door zowel de gemeente als een private partij getoetst en toezicht 

gehouden, bij verschillende aanvragen. Daarbij werd een verschil in aanpak en resultaat van 

de Bouwbesluittoetsing geconstateerd. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de private partij 

de aanvraag volledig heeft getoetst aan het Bouwbesluit, terwijl de gemeente heeft 

gecontroleerd of aannemelijk is dat het plan voldoet, op basis van het toetsprotocol.  

Tevens bleek de aanpak van de private partij meer zakelijk en uniform was terwijl de 

gemeente meer de focus had op maatwerk en klantvriendelijkheid. 
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Beide toetsers constateren enkele zaken die de ander niet heeft gesignaleerd  

 

Deze private partij heeft de proeftuin en input van de gemeente gebruikt om, samen met een 

verzekeringsbedrijf, een nieuwe regeling op te stellen voor private kwaliteitsborging. Daarover 

is continu overleg en afstemming met de gemeente gevoerd, wat uiteindelijk heeft 

geresulteerd in een nieuwe regeling. Hoofdpunten uit die regeling zijn dat er door private 

partijen volledig moet worden getoetst aan het Bouwbesluit, dat de eindgebruiker 

gegarandeerd moet worden dat het voldoet door middel van een verzekering, en dat er stevige 

sancties moeten zijn wanneer een private partij niet aan de regeling voldoet.  

 

Resumerend 

Uit de verschillende proeftuinen blijkt dat de betrokken private partijen allen een eigen 

werkwijze hebben gevolgd. Zij hebben op een verschillende wijze uitvoering gegeven aan hun 

'nieuwe' rol. De medewerkers van de gemeente hadden duidelijk de behoefte het werk van de 

private partijen te controleren, dit staat echter haaks op het concept ‘private 

kwaliteitsborging’, omdat de kwaliteit dan een verantwoordelijkheid is tussen aanvrager, 

uitvoerende partij en private toetser, met op de achtergrond tweedelijns-toezicht door de 

certificerende instelling. Uit de proeftuinen blijkt ook, dat de private partijen een meer strikt 

zakelijke relatie hebben met de opdrachtgever in tegenstelling tot de vaak meer klantgerichte 

en adviserende relatie die de gemeente heeft met de aanvrager. Kanttekening bij deze opzet 

van de proeftuinen is echter wel, dat er een onvoldoende betrouwbare uitspraak over de 

kwaliteit van toezicht en toets kan worden gedaan, omdat partijen wisten dat zij onderdeel 

waren van die proeftuinen.  

 

2.5 Visie private kwaliteitsborging Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Het Ministerie van BZK heeft in 2012 een aantal onderzoeksrapporten (zie ook paragraaf 

1.3.5) gepubliceerd, die de grondslag vormen voor de door het ministerie opgestelde 

uitgangspunten voor private kwaliteitsborging van het Bouwbesluit:  

1. Er zijn drie hoofdcriteria waaraan private instrumenten invulling moeten geven: 

a. Het eindresultaat van het bouwwerk voldoet aan de publiekrechtelijke 

voorschriften (Bouwbesluit); 

b. Er is eenduidig vastgelegd wie daarbij eindverantwoordelijk is voor het voldoen 

aan het Bouwbesluit. In beginsel is dit de opdrachtgever; 

c. Er is eenduidig vastgelegd wie aansprakelijk is, wanneer blijkt dat niet wordt 

voldaan aan het Bouwbesluit. In beginsel is dit de opdrachtgever. 

2. De instrumenten moeten gedurende het hele proces toepasbaar zijn, van plan tot 

oplevering; 

3. De zwaarte van het instrument hangt af van kenmerken van het bouwwerk. Stichting 

Bouw Kwaliteit stelt in haar rapportage criteria voor indeling naar risicoklasse Laag, 

Midden en Hoog. 

 

Het kwaliteitsniveau van een bouwwerk wordt gedefinieerd door de opdrachtgever. Bij het 

ontwerp zal ook rekening gehouden moeten worden met de eisen en wensen van andere 

belanghebbenden, zoals omwonenden en gemeente. Omgevingsfactoren spelen hierbij een rol, 

maar ook het gewenst gebruik. De gecertificeerde Bouwbesluittoets is een toets aan het 

(wettelijke) kwaliteitsniveau dat moet worden gerealiseerd, uitgevoerd door een marktpartij 

die onafhankelijk is ten opzichte van de andere betrokken partijen. Spekkink noemt in zijn 
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rapport 'Motieven voor toepassing private kwaliteitsborging in het bouwtoezicht' 6 

verschillende vormen van toezicht die in de praktijk worden toegepast. Naast het 

gecertificeerde bouwtoezicht, dat in een voorgaande paragraaf is beschreven, volgen hier kort 

de andere vijf vormen. 

 

1. Bestaande praktijk  

De opdrachtgever stelt een Programma van Eisen (PvE) op met voorwaarden voor 

investeringskosten en exploitatiekosten. De ontwerper draagt zorg voor de kwaliteitsborging 

aan het PvE, en in mindere mate aan het Bouwbesluit (Spekkink C&R). De opdrachtgever dient 

de aanvraag om vergunning in en is dus verantwoordelijk voor het aantonen dat het plan 

voldoet aan het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag voert een preventieve toets uit of het plan 

voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Lang niet alle gemeenten hebben voldoende 

capaciteit en deskundigheid in huis om de bouwplannen adequaat te toetsen. Zij besteden het 

werk uit aan externe adviesbureaus of aan RUD’s als die al in de regio zijn ingericht. In het 

slechtste geval wordt er door de gemeente geen of een zeer beperkte toets uitgevoerd. 

De vergunning wordt verleend door het bevoegd gezag. De hoofdaannemer is verantwoordelijk 

voor de kwaliteitsborging tijdens de uitvoering. Toezicht wordt namens het bevoegd uitgevoerd 

en de opdrachtgever kan ook een toezichthouder inschakelen, maar dat komt, zo concludeert 

Spekkink, steeds minder voor. 

 

2. Technical Inspection Services (TIS) 

Technical Inspection Serivces is een instrument voor onafhankelijke en deskundige 

kwaliteitscontrole van bouwwerken. Een erkende TIS-organisatie richt zich op constructieve 

veiligheid. Risicogestuurd worden technische toetsen uitgevoerd over de gerealiseerde 

kwaliteit van het ontwerp, de uitvoeringsvoorbereiding en de uitvoering van het bouwwerk.  

Deze methode wordt tot nu toe voornamelijk ingezet in grote en (constructief) complexe 

bouwwerken. Mogelijk wordt de scope van TIS uitgebreid naar andere gebieden zoals 

brandveiligheid of bouwfysica. 

 

3. System Engineering (SE) 

System Engineering is een werkwijze om complexe problemen het hoofd te bieden. 

De opdrachtgever richt zich op het formuleren van de probleemstelling en op het inkopen van 

diensten en producten die daarop een passend antwoord bieden. De opdrachtnemers krijgen 

de kans daarvoor de beste oplossingen te ontwikkelen. De opdrachtnemer moet gaande weg 

het proces het ontwerp steeds laten goedkeuren door de opdrachtgever. 

Het bevoegd gezag voert de preventieve Bouwbesluittoets uit en het bouwtoezicht voert 

steekproefsgewijs het toezicht uit. 

 

4. Contractvorm DBFMO (Design, Build, Finance, Maintenance & Operate)  

Vooral overheidsorganisaties zoals Rijksgebouwendienst en Dienst Vastgoed Defensie werken 

met DBFMO. Het is een soort publiek-private samenwerking die bij grote projecten wordt 

toegepast. Een consortium van bedrijven neemt de opdracht aan en die contracteert op zijn 

beurt de architect en de adviseurs. De opdrachtnemer is ook volledig verantwoordelijk voor de 

vergunningaanvraag. De preventieve bouwbesluittoets en het bouwtoezicht worden weer 

uitgevoerd zoals in de bestaande bouwpraktijk. 
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5. Ketensamenwerking/ketenintegratie 

De partijen in de bouwketen werken van initiatief tot oplevering nauw samen. Een belangrijk 

voordeel van deze werkvorm is dat ketenpartners hun technologie, leveringen en 

productieprocessen optimaal op elkaar kunnen afstemmen. Dit levert minder 

afstemmingsverlies en minder faalkosten op. De preventieve bouwbesluittoets en het 

bouwtoezicht worden weer uitgevoerd zoals in de bestaande bouwpraktijk. 

 

In dit onderzoek gaan we alleen in op de bestaande praktijk en de gecertificeerde uitvoering.  

De ontwikkelingen gaan snel, zo wordt door de private partijen gewerkt aan een 

erkenningsregeling die past bij de vraag uit de praktijk, en aan de eisen beantwoordt die de 

overheid stelt aan de private partijen. TIS, Interconcept en Woningborg zijn partijen die in een 

ver gevorderd stadium zijn van de ontwikkeling van een erkenningsregeling (TIS-BB) voor de 

private Bouwbesluittoets en bouwtoezicht. Belangrijke extra component daarbij is, dat 

Woningborg een verzekeringsvorm biedt, die de opdrachtgever met deze organisatie aangaat. 

Woningborg verstrekt in dat geval een afbouwgarantie aan de opdrachtgever voor het geval 

het bouwbedrijf failliet zou gaan. Ook wordt een herstelwaarborg gegeven. Woningborg richt 

zich op het Bouwbesluit. Daarbij beoordeelt Woningborg het hele proces van planfase tot 

oplevering en werkt daarbij risicogestuurd. De methodiek van Woningborg is op onderdelen te 

vergelijken met een TIS maar dan in een lichtere vorm. Daarmee zou deze nieuwe regeling 

geheel voldoen aan de opzet zoals die door de gemeente Eindhoven is geformuleerd.  

2.5.1 Gecertificeerde Bouwbesluittoets en Bouwtoezicht 
Aan de bestaande certificeringen voor Bouwbesluit (BRL 5019) en toezicht op de bouw (BRL 5006) kleven 

voor zowel de private partijen als de overheid nog een paar bezwaren. Hieronder worden deze nader 

toegelicht.  

 

Bouwbesluittoets BRL 5019 

De opdrachtgever kiest, naast een ontwerper, een onafhankelijk adviesbureau voor de 

uitvoering van de gecertificeerde Bouwbesluittoets. Het onafhankelijke adviesbureau toetst aan 

de voorschriften in het Bouwbesluit. De toets wordt uitgevoerd conform het door de gemeente 

zelf vastgestelde toetsniveau. De opdrachtgever dient vervolgens de aanvraag om vergunning 

in bij het bevoegd gezag, met alle benodigde bescheiden zoals in de MOR staan beschreven, 

aangevuld met de rapportage van de gecertificeerde toets. 

 

In  
Vooroverleg 

Vooroverleg is absoluut noodzakelijk voor een goed procesverloop en om een compleet bouwplan in te 

kunnen dienen. Een goed gestructureerd vooroverleg minimaliseert de kans aanzienlijk dat een bouwplan 

tijdens de aanvraagprocedure van de vergunning ingrijpend moet worden gewijzigd, omdat bijvoorbeeld het 

plan dient te worden aangepast in verband met de bestemmingsplanvoorschriften of op grond van het 

welstandsadvies. 
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figuur 2.3 is het proces van de gecertificeerde Bouwbesluittoets (BRL 5019) schematisch 

weergegeven. 

Schematisering privaat Bouwbesluittoets conform BRL 5019 (versie 07-01-2011)
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Figuur 2.3 Schematisering van de gecertificeerde Bouwbesluittoets (BRL 5019, versie 2011) 

 

Volgens de criteria van BRL 5019 geeft de gemeente het vereiste niveau van het risicoprofiel 

aan. Dat is bepalend voor de bepaling van het toetsniveau. Dit past echter niet in de 

uitgangspunten zoals de gemeente die heeft gesteld, omdat dat geen verantwoordelijkheid 

meer van de gemeente zou moeten zijn. Een andere kanttekening die hier gemaakt kan 

worden is dat de onafhankelijke toetsende partij door de gemeente wordt voorzien van de 

Overige adviezen (omgevingsfactoren) om te betrekken in de toets. Daarnaast verandert er 

niets in de verantwoordelijkheidsverdeling of de bescherming van de eindgebruiker.  

 

Bouwtoezicht BRL 5006 

Het bouwtoezicht wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van dezelfde partij als die van 

de private toets (BRL 5006 concept versie 2012). In een toezichtsmatrix wordt bepaald op 

welke wijze en met welke diepgang het bouwtoezicht wordt uitgevoerd gebaseerd op het 

basisniveau van de gemeente. Daarnaast kunnen eventuele andere aspecten worden 

vastgelegd zoals omgevingsinvloeden, specifieke bouwveiligheid en bouwhinder. Vervolgens 

stelt de certificaathouder een toezichtskeuringsplan op dat is gebaseerd op de risicoanalyse.  

In het toezichtskeuringsplan zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 

1. De omschrijving wat en waar de certificaathouder op toeziet; 

2. Het toetsingskader gerelateerd aan de bij de opdracht vastgelegde documenten; 

3. De toezichtspunten, hoe, wanneer en door wie er op welke punten wordt toegezien, en wat 

er met de resultaten gebeurd. 

 

De resultaten van de controles worden conform het Toezichtskeuringsplan vastgelegd. 

Afwijkingen worden apart geregistreerd en deze worden schriftelijk gemeld aan de 

opdrachtgever. Dit wordt direct met de aannemer besproken. De toezichthouder is verplicht 

om geconstateerde afwijkingen die niet binnen een termijn van 14 dagen door de 
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aannemer/opdrachtgever zijn opgelost, of direct als het gaat om afwijkingen waarbij de 

veiligheid van het bouwwerk in het geding is, schriftelijk te melden bij het bevoegd gezag. Dit 

is een belangrijke voorwaarde voor het goed kunnen uitvoeren van de handhavingstaak. In 

figuur 2.4 is de werkwijze schematisch weergegeven. 

Schematisering privaat bouwtoezicht conform BRL 5006 (Kritiekversie 06-09-2012)
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Figuur 2.4 Schematisering van het gecertificeerde bouwtoezicht* (BRL 5006, versie 2012) 

* De gestippelde pijlen met activiteiten zijn niet als zodanig opgenomen in de BRL, maar het ligt wel voor 

de hand dat deze worden uitgevoerd. 

 

Zodra de laatste tekortkomingen zijn gecorrigeerd volgt een eindrapportage aan de gemeente. 

2.5.2 Erkenningsregeling 

De erkenningsregeling die nu wordt opgesteld is een regeling die de bouwpartijen in staat stelt 

de Bouwbesluittoets en toezicht op de bouw volledig onder eigen verantwoordelijkheid uit te 

voeren. Belangrijke voorwaarden in deze erkenningsregel zijn: Onafhankelijkheid, 

Deskundigheid en Aansprakelijkheid. De wettelijke grondslag ontbreekt echter nog voor 

vervanging van de publieke uitvoering door private uitvoering. Eerst is getracht de bestaande 

regelingen (BRL 5019 en BRL 5006) samen te voegen, maar later bleek dit niet haalbaar. 

Daarom is nu gekozen aan te sluiten bij de systematiek van TIS (technical inspection 

services), gekoppeld aan het Woningborg-model. In dit model wordt uitgegaan van een 

volledige toets volgens drie risicocategorieën, te weten Laag risico (verbouw), Midden risico 

(nieuwbouw) en Hoog risico (complexe bouw). Dit model wordt met de waarborgen 

(verzekerde garantie of verzekeren) van Woningborg ook voor de kleine opdrachtgevers een 

interessant alternatief. Voor de opdrachtgever/ontwikkelaar is dit een goed alternatief doordat 

de Bouwbesluittoets onafhankelijk van de vergunningverlening voor de ruimtelijke en 

esthetische aspecten wordt uitgevoerd. Daarmee kunnen kosten die moeten worden gemaakt 

voor de technische ontwikkeling naar een later stadium worden geschoven, tot het moment 

van het definitieve besluit tot realisatie (bijvoorbeeld, percentage verkochte woningen) van het 

plan.  
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2.6 Evaluatie overige projecten privatisering bouwtoezicht 

2.6.1 Project extern bouwtoezicht Den Haag 

De gemeente Den Haag is naast de gemeente Eindhoven één van de gemeenten die aan het 

onderzoeken is door middel van enkele pilots of de rol van de overheid binnen de 

vergunningverlening kan worden overgenomen door private partijen. 

 

In het project ‘Extern Bouwtoezicht’ is een pilot uitgevoerd met gedelegeerd toezicht. Het 

doel van deze pilot was om door een praktische toepassing van een gedelegeerd privaat model 

van toetsing en toezicht inzicht te krijgen op de volgende vragen: 

- Kan het proces van vergunningverlening efficiënter? 

- Kunnen toetsing en buitentoezicht (geheel) privaat worden uitgevoerd? 

- Wat zijn de kansen en bedreigingen van het privaat laten uitvoeren van toetsing en 

toezicht? 

- Wat betekent dit voor zowel de gemeente als voor de initiatiefnemer? 

Binnen deze pilot heeft de gemeente zowel schaduwtoetsing als schaduwtoezicht uitgevoerd. 

 

Het toezicht door de gemeente was in het begin van het project redelijk intensief, maar 

gedurende het project nam dit af, en werd dit omgebouwd tot een vorm van systeemtoezicht.  

De toetsing is uitgevoerd door Nieman, en het gedelegeerd toezicht door CBB. Beide werkten 

volgens het door de Gemeente Den Haag vastgestelde toetsings- en toezichtprotocol. 

Hiernaast is ook een strikt eisenpakket over de wijze van toetsing en toezicht aan de partijen 

meegegeven. De bevindingen van deze pilot waren tijdens de plantoetsfase dat de private 

toetser soms de rol van adviseur aannam en deze de opdrachtgever ging adviseren om 

wijzigingen aan te brengen. Daarnaast werd heel duidelijk dat de vergunning niet sneller tot 

stand kwam dan bij een toetsing door de gemeente. De oorzaak was een ruimtelijke procedure 

die gevolgd moest worden.  

 

De bevindingen van deze pilot waren tijdens de toezichtfase dat de private toezichthouder 

specifieke gemeentelijke deskundigheid miste waardoor toch op verschillende momenten door 

de gemeente moest worden bijgesprongen. Verder had de private toezichthouder een systeem 

voor digitale informatie-uitwisseling dat op zich prima functioneerde, maar niet aansloot op de 

informatiesystemen van de gemeente. De onafhankelijkheid van de toezichthouder was tijdens 

de toezichtfase goed, alleen doordat er door de private toezichthouder veel en geregeld 

toezicht werd gehouden, trok de opzichter van de opdrachtgever zich steeds verder terug, 

omdat hij het toezicht van de private toezichthouder al voldoende controle op kwaliteit vond.  

Een aspect wat tijdens de toezichtfase ook heel duidelijk naar voren kwam is dat logistiek 

(afstand tussen bouwplaats en private toezichthouder) tijdens het toezicht erg bepalend is. De 

gemeente zit feitelijk om de hoek, en is gewend om direct te reageren op een telefoontje van 

een bouwer die bijvoorbeeld aangeeft de volgende dag beton te willen storten. Terwijl dit bij 

de private toezichthouder, die meerdere projecten op verschillende plaatsen onder zich had, 

niet op die manier mogelijk bleek. Daarnaast blijkt dat de planning en uitvoering van de bouw 

zodanig onvoorspelbaar is dat toezichtmomenten (zoals het controleren van wapening, 

stempels, gevelisolatie etc. ) niet goed vooraf te agenderen is. Hierdoor kwam het een aantal 

keren voor dat de gemeente een toezichtmoment moest uitvoeren omdat de externe 

toezichthouder op dat moment andere afspraken had. Dit maakt ook direct duidelijk dat 

wellicht de gemeente zich te gemakkelijk laat sturen door de bouwpartijen en daarbij zorgt dat 

de cultuur in de bouw in stand blijft. 
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Bij dit project bleken de kosten voor de private toets en het private toezicht niet lager dan de 

leges voor dit bouwplan Dit kan enerzijds verklaard worden door het feit dat de private 

partijen niet alle gemeentelijke taken overnamen. Anderzijds worden de kosten die een 

gemeente maakt voor kleinere plannen ook deels betaald door de grote ontwikkelingen 

(kruissubsidiering).  

 

Den Haag heeft op basis van deze pilot een aantal conclusies getrokken:  

1. Voor deze vorm van private toetsing en toezicht moet eerst een nieuwe professie in de 

 markt ontstaan. 

2. De private partijen dienen te beschikken over een uniform informatiesysteem t.b.v. 

 tweedelijnstoezicht. 

3. Er moet een goed certificerings- en sanctiestelsel op zowel proces als inhoud worden 

 ontwikkeld dat voldoende de kwaliteit van het ontwerp en het bouwproces borgt. 

4. De gemeentelijke organisatie en het legesstelsel moeten hierop worden aangepast. 

 

2.6.2 Project privaat toezicht met digitaal toezichtsprotocol  

De Vereniging BWT Nederland en Bouwend Nederland hebben in opdracht van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken een praktijkproef privaat toezicht met het digitaal toezichtprotocol 

uitgevoerd. Deze praktijkproef werd uitgevoerd door de gemeente Weert en de gemeente 

Amsterdam. 

 

De praktijkproef voorzag in het uitvoeren van het eerstelijns toezicht op de bouw door de 

uitvoerende partij (het bouwbedrijf) zelf, waarbij deze via gebruik van het digitale 

toezichtprotocol alle voortgang, constateringen, afwijkingen en kritische momenten vastlegt in 

het digitale toezichtprotocol. De gemeente kon hierbij als een soort tweedelijns toezichthouder 

direct meekijken in het systeem en kon zelf kiezen of, en zo ja op welke momenten, zij nog 

aanvullend toezicht wilde houden. Daarnaast zou de gemeente door middel van online-

synchronisatie tussen directiekeet en gemeentehuis direct zicht hebben op de voortgang en de 

kwaliteit van het project. Fouten en het herstel daarvan zouden namelijk moeten worden 

gemeld in het toezichtsysteem. 

 

Voorafgaand aan de start bouw van het project zijn tussen gemeente en het bouwbedrijf 

afspraken gemaakt over de gewenste controles. Het toezichtniveau is hierbij gebaseerd op de 

door de gemeente vastgestelde risicomatrix. Binnen de praktijkproef zijn twee bouwbedrijven 

gekoppeld aan het gemeentelijke Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente waar het 

betreffende project werd gerealiseerd.  

 

Eerste constatering bij deze proef was dat het initieel wantrouwen tussen gemeenten en 

bouwbedrijven en de behoefte om dingen te laten zoals ze zijn, het zeer lastig maakten om 

zowel bouwbedrijven als gemeenten te vinden die aan deze pilot wilden meewerken. 

 

Van de praktijkproef is een uitgebreide evaluatie opgesteld die meer inzicht geeft in het project 

dan deze korte samenvatting, maar de belangrijkste conclusies die kunnen worden getrokken 

uit deze praktijkproef zijn als volgt: 

1. De gemeente kijkt op een heel andere wijze naar kwaliteit dan de uitvoerende partij. De 

gemeente kijkt vanuit wet- en regelgeving, terwijl de uitvoerende partijen meer kijken 
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naar opleverpunten en punten die voor een bouwbedrijf tot 'schadeposten en 

herstelkosten' kunnen leiden. Het kwaliteitsborgingssysteem van de bouwpartijen kent 

daarnaast ook veel meer (niet Bouwbesluit gerelateerde) punten dan de gemeentelijke 

toezichtprotocollen.  

2. Het vastleggen van gegevens over kwaliteitsborging door de aannemer worden als 

zware administratieve last ervaren, en zij vinden het 'extra' werk dat niet echt iets 

toevoegt. 

3. De Bouwbedrijven hadden veel moeite met de openbaarheid van gegevens. Een 

bouwbedrijf houdt zijn kwaliteitssysteem strikt voor zichzelf, terwijl in deze 

praktijkproef de gegevens bij de gemeente in het dossier onder de 'openbaarheid van 

bestuur' vielen. Het bouwbedrijf had in eerste instantie grote bezwaren dat eventueel 

de opdrachtgever, of de toekomstige kopers van de appartementen inzicht konden 

krijgen in eventueel gemaakte (en herstelde) fouten tijdens de uitvoering. 

4. Bij gemiddelde bouwprojecten wordt door een uitvoerder zelden gebruik gemaakt van 

ICT-voorzieningen op de bouwplaats. De onbekendheid met ICT en het als last ervaren 

maakte het soepele gebruik van de apparatuur niet eenvoudig. 

5. Er is een groot verschil tussen een meewerkend uitvoerder/planner of een van 

uitvoering vrijgestelde projectleider. Een meewerkend uitvoerder/planner is vooral 

bezig met het op de juiste momenten laten komen en inzetten van mensen en 

materiaal. Zijn prioriteit ligt duidelijk bij planning, oplevering en tijdsdruk. Hij is over 

het algemeen minder bezig met kwaliteitsborging. Een van uitvoering vrijgestelde 

projectleider is meer bezig met kwaliteitsborging en is derhalve ook beter in staat 

toepassing te geven aan privaat toezicht. 

6. De huidige versnippering van organisatiestructuren, (ICT)systemen en betrokken 

partijen leiden tot inefficiëntie en faalkosten. Door het ontbreken van verbinding tussen 

de in te zetten systemen en door het niet transparant zijn van de werkwijzen van de 

diverse partijen binnen de bouwkolom is er tevens gebrek aan wederzijds vertrouwen 

en ontbreekt het aan een gezamenlijk uniform kwaliteitsbeeld. 

7. Privaat toezicht door de uitvoerende partij is alleen goed toe te passen als het project 

van dermate omvang is dat er organisatorisch op de bouw ook is geïnvesteerd in 

kwaliteitsborging door de uitvoerende partij (bijvoorbeeld een hoofduitvoerder, 

projectleider of opzichter). 

2.7 Hoe is de verantwoordelijkheid geregeld in de systemen? 
Wie is verantwoordelijk als er tijdens de bouw iets instort of als er tijdens het gebruik van het 

gebouw iets ernstig misgaat? Om die vraag te beantwoorden is het belangrijk eerst helderheid 

te hebben over het begrip verantwoordelijkheid. Binnen het huidige systeem gebeurt het 

regelmatig dat zelfs als er geen sprake is van feitelijke (schuld)aansprakelijkheid voor 

bouwfouten er toch een politieke keuze gemaakt wordt voor het nemen van de 

verantwoordelijkheid (Crisislab). Een interessant rapport, waarin ook de rol van de gemeente 

en in het bijzonder Vergunningen, Toezicht en Handhaving wordt belicht, is het onderzoek naar 

de rol van de gemeente bij de instorting van het tribunedak van de Grolsch Veste in Enschede. 

2.7.1 Verantwoordelijkheden 

Verantwoordelijkheid komen we in verschillende vormen tegen. De TUDelft (Van der Heijden) 

heeft onderzoek gedaan naar gedelegeerd toezicht in het kader van privatisering van 

Plantoetsing en Bouwtoezicht. Van der Heijden benadert het begrip verantwoordelijkheid 

vanuit de positie (politiek, professioneel), de toerekening (direct of indirect) en de juridische 
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grondslag (voorschrift, overeenkomst). Van der Heijden concludeert dat de gemeente als het 

gaat om bouwen niet zonder meer aansprakelijk kan worden gesteld. Maar in zeer specifieke 

gevallen, aldus Van der Heijden, kan het bouwtoezicht aansprakelijk worden gehouden voor 

falend bouwtoezicht. Er moet in dat geval sprake zijn van nalatigheid, of beter gezegd een 

onrechtmatige daad. Dat zou zich voor kunnen doen indien een overheidsorgaan bekend is 

met een bepaalde situatie maar verzuimt in te grijpen. Bij de preventieve toets van het 

bouwplan aan de voorschriften van het Bouwbesluit zou in het huidige systeem sprake moeten 

zijn van aantoonbaar ondeugdelijke toetsing.  

 

 

 

 

 

 

 

Het Crisislab bekijkt verantwoordelijkheid vooral vanuit aansprakelijkheid, schuld en risico. 

Crisislab heeft in opdracht van BZK een onderzoek uitgevoerd naar risicoaansprakelijkheid bij 

het overheidstoezicht in de bouw. In dit onderzoek is de impact hiervan op de (vijf) stelsels die 

de commissie Dekker in haar rapportage voorstelt geanalyseerd. Crisislab legt het begrip 

verantwoordelijkheid uit in relatie tot het bouwkwaliteit (het voorkomen van schade voor 

eigenaar door bouwfouten of voor derden ten gevolge van bouwfouten). Absolute zekerheden 

zijn niet te geven. Het voorkomen van bouwfouten in absolute zin is dus niet mogelijk, zo zal 

het ook niet mogelijk zijn alle (bouw)regelgeving tot in de perfectie te handhaven. Crisislab 

geeft wel aan dat aansprakelijkheid, schuld en risico verzekerbaar moeten zijn. In het private 

stelsel zal de rol van de verzekeraar veel belangrijker worden, en deze zal mede bepalen welk 

risico verzekerbaar is. Met andere woorden zal de verzekeraar zich meer gaan bemoeien met 

de technische uitvoering van het project. 

 

2.7.2  Verantwoordelijkheid ligt bij de bouwpartijen 

Commissie Dekker concludeert dat de overheid verantwoordelijkheid draagt voor het stellen 

van de kaders van de kwaliteit in de bouw en dat de bouwpartijen de verantwoordelijkheid 

moeten dragen voor bouwkwaliteit (uitvoeringskwaliteit). De bouwkwaliteit in relatie tot 

verantwoordelijkheid gaat om twee hoofdaspecten (Crisislab): 

1. Het voorkomen van schade voor eigenaar door bouwfouten; 

2. Het voorkomen van schade voor derden ten gevolgen van bouwfouten. 

De eigenaar van een bouwwerk is aansprakelijk voor de gevolgen van bouwfouten (art. 6.174, 

lid 1, BW.). Daarnaast geldt voor de eigenaar van het bouwwerk en tijdens de bouwfase voor 

de bouwende partijen een zorgplicht (Art. 1a Woningwet, lid 1).  

 

Van risicoaansprakelijkheid is sprake als dit in de wet of overeenkomst is vastgelegd. Voor dit 

onderzoek naar privatisering van de Bouwbesluittoets en bouwtoezicht is het goed inzichtelijk 

te maken hoe dit er in de praktijk uit komt te zien. 

 

Vergunningverlening 

De gemeente kan als bevoegd gezag een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit 

bouwen weigeren als naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk is gemaakt dat 

het bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. De verantwoordelijkheid voor 

het besluit dat aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit ligt bij 

Relativiteitsbeginsel 

De administratieve rechter vernietigt een besluit niet op grond, dat het in strijd is met een geschreven of 

ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet 

strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept(Crisis en herstel wet. artikel 

1.9) 
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het bevoegd gezag. Echter; de aanvrager is en blijft publiekrechtelijk verantwoordelijk dat het 

ontwerp voldoet aan het Bouwbesluit (BZK, Spekkink). Voor zover de vergunningverlener geen 

nadere eisen stelt die tot bouwfouten kunnen leiden, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de 

bouwkwaliteit. 

 

De verantwoordelijkheid voor het besluit dat aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk 

voldoet aan het Bouwbesluit zou bij de opdrachtgever moeten liggen, maar daar moet de 

regelgeving (wijze van indiening in de AmvB) wel voor worden gewijzigd. Uitsluitend het 

bevoegd gezag kan namelijk een besluit nemen. In de huidige situatie kan het bevoegd gezag, 

indien daar voldoende vertrouwen (Commissie Dekker) voor is in de toetsingsprocedure en 

toetsingsresultaten, wel de bevindingen van de gecertificeerde toetser overnemen (bij 

indiening van de aanvraag en voor het nemen van het besluit op de vergunning). De 

opdrachtgever is dan verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bouwkwaliteit en hij dient ook 

aan te geven dat hij door deze keuze van indiening van zijn plan deze verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid op zich neemt. 

 

Bouwtoezicht 

De gemeente is op grond van hoofdstuk 5 van de Wabo belast met de bestuursrechtelijke 

handhaving. Dit brengt ook de toezichthoudende taak tijdens de bouw met zich mee (artikel 

5.2 lid 1 Wabo). Het bevoegd gezag neemt met het houden van toezicht geen enkele 

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid over van de marktpartijen (BZK, Spekkink). De 

vergunninghouder/opdrachtgever blijft publiekrechtelijk verantwoordelijk dat het gebouw 

wordt gebouwd conform de voorschriften van het Bouwbesluit en volgens het vergunde 

ontwerp.  

 

Bij gecertificeerd bouwtoezicht ligt de bestuursrechtelijke handhaving nog steeds bij de 

gemeente. Voor het toezichtsdeel dienen dan ook per project of in een vast te stellen proces 

afspraken te worden gemaakt over de werkwijze en de interactie tussen de toezichthouder en 

de gemeente. Dat is van essentieel belang om de handhavingstaak van de gemeente uit te 

kunnen voeren. In de laatste versie van de BRL 5006 (6 september 2012) wordt dit geregeld 

met een meldingsplicht van de toezichthouder. 

  

 

 

 

 

De directe publieke verantwoordelijkheid, voor zover die er al is, valt weg bij het 

gecertificeerde toetsen en toezicht. Zoals eerder opgemerkt wordt die directe 

verantwoordelijkheid van de overheid pas effectief als die faalt bij het toetsen en toezicht die 

bouwfouten tot gevolg hebben. Het leidt in elk geval tot duidelijk tussen de partijen. 

2.8 Maatlat en ijking instrumenten 
De maatlat voor de gecertificeerde Bouwbesluittoets en het bouwtoezicht is geen enkelvoudig 

instrument voor de borging van kwaliteit. De complexiteit van de activiteiten en de processen 

staan dat ook niet toe. De maatlat voor het kwaliteitsniveau is een samenstel van 

maatregelen, instrumenten en normen. Voor de gecertificeerde organisatie is dat onder meer 

het opleidings- en ervaringsniveau van de toetser voor de betreffende scope, maar ook de 

permanente processen (aanname, inwerk, coaching, (bij)scholing, motivering, 

verbeterprocessen etc.) binnen de organisatie om dit op niveau te houden. Buiten de 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  

Bij de gecertificeerde Bouwbesluittoets is dit in de BRL 5019 op het niveau van de organisatie per functie 

vastgelegd. Bij het gecertificeerd toezicht moeten deze aspecten in de BRL 5006 per project worden 

vastgelegd. (Rapport SBK, juli 2012). 
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organisatie wordt dit onder meer gestuurd door wet- en regelgeving. Er zijn ook onderdelen 

die zich niet eenvoudig laten vastleggen in een maatlat. Een bouwwerk heeft te maken met de 

invloeden van de omgeving. De bodemgesteldheid en de staat van de belendende percelen zijn 

bijvoorbeeld zaken die ter plekke met de (lokale) deskundigen moeten worden uitgewerkt. 

Hier ligt de kennis vaak zelfs uitsluitend bij de gemeente. De maatlat van de private toets en 

toezicht is een samenstelling van verschillende instrumenten, maatregelen en normen.  

In de tabel zijn de instrumenten voor een maatlat en de ijking daarvan opgenomen. 

Gestructureerde toepassing en strikte naleving maakt de verzameling van elementen een 

betrouwbare maatlat.  

 

Certificaat Maatlat IJking 

BRL 5019 (Bouwbesluittoets) Indieningsvereisten conform MOR 

Bouwbesluit (incl. rekenmethodes 

van bijbehorende normen) 

Opleidings- en ervaringseis toetser 

per Scope 

Eisen aan middelen 

(Toetsingsniveau, Toetsingsprotocol) 

Risicoprofiel Omgevingsinvloeden 

bouwlocaties (Monumenten, grond, 

belendende percelen) 

Toelatingseis CI 

Interne audits 

Externe audits door CI, met 

specialisten uit de Deskundigenpool 

Publiek (Adviseurs Brandweer, …) 

Toelatingseis opleidingsinstituten 

BRL 5006 (Bouwtoezicht) Omgevingsvergunning 

Bouwbesluit (incl. rekenmethodes 

van bijbehorende normen) 

Opleidings- en ervaringseis toetser 

per Scope 

Eisen aan middelen (CKB, 

Toetsingsprotocol) 

Risicoprofiel Omgevingsinvloeden 

bouwlocaties (Monumenten, grond, 

belendende percelen 

De CI geaccrediteerd op basis van 

NEN-EN 17021 (BRL versie 2012) 

Toelatingseis CI 

Interne audits 

Externe audits door CI, met 

specialisten uit de Deskundigenpool 

Toelatingseis opleidingsinstituten 

Publieke adviseurs (Brandweer, …) 

Technische inspectie service 

Bouwbesluit (TIS-BB)* 

Indieningsvereisten conform MOR 

Bouwbesluit (incl. rekenmethodes 

van bijbehorende normen) 

Opleidings- en ervaringseis 

controleur. 

Eisen aan middelen (volledige 

Bouwbesluittoets, risicoanalyse, 

Toetsingsprotocol) 

Risicoprofiel Omgevingsinvloeden 

bouwlocaties (Monumenten, grond, 

belendende percelen) Deskundigheid 

medewerkers, tenminste vier 

(hoofd-/senior-)controleurs in 

dienst. 

Toetsing en toezicht in een systeem. 

Onafhankelijk  

 conform NEN-EN-ISO/IEC 17020 

 Toelatingsonderzoek door externe CI 

 Interne audits 

Auditteam (onafhankelijke inhoudelijk 

beoordeling op inhoudelijke kwaliteit) 

 Externe audits door CI 

Gekoppeld aan verborgen gebreken 

verzekering en/of verzekerde waarborg. 

Vastgestelde opleidingseisen en 

werkervaring 

Tabel 2.1 Maatlat en ijking voor certificaat  

* Bron: Woningborg Groep. Daarnaast is belangrijk om te noemen dat dit instrument, TIS-BB, op moment van schrijven nog niet in 

werking is. 
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2.9 Rol brandweer bij vergunningverlening  
Omdat de Brandweer binnen de vergunningverlening en het toezicht voor de activiteit Bouwen 

een bijzondere (adviserende) rol heeft gaan we daar expliciet op in. In het position statement 

Private kwaliteitsborging in de bouw van de NVBR geeft de voorzitter van de Raad van 

Regionaal Commandanten een aantal duidelijke signalen in relatie tot het risico van Private 

kwaliteitsborging op de Veiligheidsketen. Voor dit onderzoek is daarnaast nog gesproken met 

de heer J. van Kuivenhoven van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding en tevens brandweercommandant van de brandweer Arnhem en managers 

van de veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost. 

 

De belangrijkste taak van de overheid in relatie tot brandveiligheid is het borgen van de 

veiligheid van de bewoner, gebruiker en de omgeving van het gebouw. Daardoor is het bij 

ieder bouwwerk van belang een integraal brandveiligheidsadvies op te stellen, gebaseerd op 

een risicobenadering die vooral is gericht op het publieke belang. Het rendement en de waarde 

van de brandweer in repressieve zin wordt in grote mate gehaald door het leveren van een 

belangrijke bijdrage van risicoreductie in preventieve zin. Risicobeheersing en 

incidentbestrijding zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

De brandweer kijkt, anders dan de opdrachtgever van het gebouw, niet alleen naar het 

gebouw zelf, maar ook naar het gebruik ervan en van de omgeving, en de risico’s van 

eventuele gevaarlijke stoffen in die omgeving. De brandweer adviseert het bevoegd gezag 

welke veiligheidsrisico’s wel en niet aanvaardbaar zijn en wat de gevolgen hiervan zijn voor 

het operationeel optreden van de brandweer. Dit advies is dan ook breder dan de specifiek 

technische toets en limitatieve beoordeling van een bouwwerk aan het Bouwbesluit. De tactiek 

waarmee een brand bestreden wordt, is onder meer afhankelijk van het functioneren van de 

preventieve voorzieningen in het gebouw en de interpretatie van het effect van deze 

voorzieningen bij aankomst ter plaatse. Deze samenhang tussen preventie en repressie is dus 

van groot belang voor de brandweer, omdat zij daardoor kan inschatten waar de risico’s zich 

zullen openbaren.  

 

Standpunt Raad van Regionale Commandanten 

De Raad van Regionaal Commandanten vindt dat certificering van bouwplantoetsing als 

hulpmiddel kan worden ingezet in het bouwsegment waarbij in grotere volumes 

(standaard)bouwwerken worden gerealiseerd. Hierbij is dan wel de onafhankelijkheid bij 

certificering een absolute voorwaarde. De brandweer stelt voor dat een schemabeheerder 

(zoals CCV en NEN) wordt ingezet die door de Raad van Accreditatie is geaccepteerd om onder 

andere een hoger maatschappelijk eigendom te laten ontstaan. De brandweer vraagt ook 

aandacht voor de borging van het publieke belang voor wat betreft fysieke veiligheid, risico's 

van financieel gewin voor certificaathouders en het ontbreken van adequate private 

bevoegdheden i.v.m. het mogelijk ontstaan van acute veiligheidsrisico's. Zij zijn van mening 

dat optimale fysieke veiligheid vraagt om de integrale betrokkenheid van de brandweer, zeker 

bij bouwwerken met een hoger risico. Het gaat dan vooral om de risico’s die zijn opgenomen in 

het Regionaal Risicoprofiel, bij complexe, hoge en ondergrondse bouwwerken, bij bouwwerken 

waarbij gelijkwaardigheden worden toegepast en bij risicovol gebruik van objecten. Zeker als 

daarbij een repressieve inzet wordt mee gewogen is de expertise van de brandweer essentieel. 
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Omdat de brandweer vindt dat het instrument van private toetsing van vergunningen niet 

enkel op basis van financiële overwegingen mag worden ingezet vormt certificatie voor hen 

een aanvulling op de uitvoering van overheidstaken maar kan deze niet vervangen.  

 

De conclusie van de brandweer is dat aanpassingen in het systeem van kwaliteitsborging nooit 

mogen leiden tot onveiligere situaties, grotere risico’s en meer (dodelijke) slachtoffers en het 

daaraan gelieerde bestuurlijk risico voor met name het lokaal bevoegd gezag. De brandweer 

zal een duidelijke positie moeten krijgen in het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging in de 

bouw om daarmee het publiek veiligheidsbelang te kunnen dienen. 

 

Toetsing brandveiligheidsaspecten bestuurlijke bouwplantoetsing 

Binnen het huidige stelsel is de toets van brandveiligheidsaspecten bij een bouwaanvraag 

onderdeel van de totale bouwtechnische toets. Deze toets zal in de meeste gevallen, en zeker 

bij complexere bouwwerken, worden uitgevoerd door een specialist met specifieke kennis van 

brandveiligheidsaspecten. Soms is dat een medewerker van de gemeente, maar vaak wordt dit 

uitgevoerd door de brandweer. In dit geval brengt de brandweer een advies uit aan de afdeling 

die de aanvraag voor de activiteit bouwen in behandeling heeft. De praktijk leert dat deze 

adviezen van de brandweer vaak verder reiken dan de specifieke toets aan het Bouwbesluit en 

de Bouwverordening. Deze adviezen kunnen echter niet bij de vergunning worden betrokken, 

omdat dit volgens de wet verboden is (de omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen 

heeft een zogeheten limitatief imperatief toetsingskader, waardoor voorgestelde maatregelen 

in dat bredere advies in strijd zijn met het wettelijke toetsingskader).  

Vanuit dat oogpunt is de op de gehele veiligheidsketen gebaseerde advisering door de 

brandweer juridisch niet goed geregeld in ons land, en leidt deze in de praktijk dan ook vaak 

tot discussie tussen brandweer en gemeente en tussen brandweer en de aanvrager. 

 

Bij privatisering van de bouwtechnische toets houdt de brandweer een belangrijke rol bij het 

project. Zij adviseert dan niet meer over de bouwtechnische aspecten binnen het limitatief 

imperatief stelsel omdat dat wordt overgenomen door de private partij. De brandweer krijgt 

hierdoor weer een duidelijke rol bij het opstellen van een integraal brandveiligheidsadvies, 

gebaseerd op een risicobenadering die vooral is gericht op het publieke belang. Door in het 

voortraject van een ontwerp te adviseren kunnen ook duidelijke keuzes worden gemaakt door 

de aanvragende partij als het gaat om risicobenadering. In deze vorm van advisering zal ook 

de verzekeraar graag meekijken. 

 

2.10 Leges en kostendekkendheid 
Bij de vraag in hoeverre de privatisering van de Bouwbesluittoetsing en het bouwtoezicht 

bijdraagt aan de vermindering van regeldruk en administratieve lasten voor burger en 

bedrijfsleven zijn de leges een belangrijk onderdeel van de evaluatie en het beantwoorden van 

de onderzoeksvragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Duidelijk dient hierbij te worden aangegeven dat de legeshoogte en de reductie die op de legeshoogte wordt 

gegeven doordat wordt gekozen voor private toetsing en toezicht een knop is waaraan kan worden gedraaid. 

Dat wil zeggen dat het kostendekkend maken van de leges en de hoogte van de korting bij keuze voor privaat 

een middel is en geen doel om te komen tot private bouwplantoetsing en toezicht. Het onderdeel leges is wel 

uitgebreid opgenomen in dit onderzoek omdat de legeskosten wel een belangrijke reden is voor een 

opdrachtgever om te kiezen voor publieke of private bouwplantoetsing en toezicht. 
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Om dit te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van de cijfers van de gemeente Eindhoven 

zoals die zijn gebruikt in het voorstel leges voor 2013. Hieruit zijn aantallen, kosten en uren 

gehaald die worden toegepast op het product 'Vergunningen toezicht en handhaving 

omgevingsvergunning' en dan in het bijzonder het product 'omgevingsvergunning activiteit 

bouwen'. In de legestabel 2013 van de gemeente Eindhoven is uitgegaan van een totaal van 

1000 vergunningaanvragen in verschillende categorieën bouwkosten. Dit aantal van 1000 

vergunningaanvragen is op basis van voorgaande jaren begroot, waarbij rekening is gehouden 

met de huidige recessie in de bouw. De verdeling van de verwachte aanvragen is weergegeven 

in grafiek 2.1. Uit de grafiek is te herleiden dat 86% van de aanvragen een bouwsom hebben 

van onder de € 100.000,- (de kleine bouwwerken) en 14% van de aanvragen een bouwsom 

hebben van boven de € 100.000,- (grotere en heel grote bouwwerken). Slechts 4% (in totaal 

40 aanvragen) zijn begroot met een bouwsom van meer dan € 1.000.000,-. Het betreft hier de 

grotere projecten zoals appartementengebouwen, kantoorgebouwen en grotere utiliteits- en 

civiele projecten. 

 

 
Grafiek 2.1. Aantal aanvragen per categorie bouwkosten.  

 

De kosten die de gemeente maakt voor het product zijn onder te verdelen in twee 

hoofdcategorieën, namelijk enerzijds de Bouwbesluittoets en het toezicht op het Bouwbesluit 

(Constructief en Bouwbesluit overig) die voor privatisering in aanmerking komt, en anderzijds 

de 'overige uren' die nodig zijn voor de behandeling van de aanvraag, en het houden van 

toezicht op de uitvoering van het project. Binnen deze tweede categorie vallen de uren die niet 

privaat kunnen worden uitgevoerd zoals de interne administratieve ondersteuning, de 

coördinatie van de aanvraag, de toets aan het bestemmingsplan en de ambtelijke 

welstandstoets. 
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Kostenverhouding 

 
Tabel 2.2 Uren per vergunningaanvraag  

 

In bovenstaande tabel is te zien dat naar mate de bouwkosten van een aanvraag hoger zijn, er 

veel meer uren nodig zijn voor de Bouwbesluittoets en het toezicht op het Bouwbesluit ten 

opzichte van de overige uren. Ook is in deze tabel te zien dat het aantal overige uren slechts 

zeer beperkt toeneemt naar mate de bouwkosten stijgen (van 15,5 uur tot maximaal 58 uur). 

De ' Bouwbesluit uren' stijgen van 0 uur bij de kleine bouwwerken tot 342 uur bij heel grote 

bouwwerken. 

 

 
Tabel 2.3 Totaal producturen Bouwbesluit tot overige uren behandeling per categorie bouwplannen 

 

Als we kijken naar de totale uren van het product omgevingsvergunning bouw, dan zien we 

dat het aantal uren Bouwbesluit bij de kleine bouwwerken tot € 100.000,-, 2910 uur bedraagt, 

en het aantal uren Bouwbesluit voor de grote bouwprojecten 13075 uur. Het aantal overige 

uren kent een totaal omgekeerde verhouding. Hier zijn de overige uren bij de kleinere 

bouwprojecten tot € 100.000,- in totaal 16120 uur tegenover 5255 uur voor de grote 

bouwprojecten vanaf € 100.000,-. 
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Regeldruk 

Als we met bovenstaande gegevens kijken naar de te realiseren vermindering van regeldruk 

en administratieve lasten kan worden geconcludeerd dat tot bouwkosten van rond de  

€ 100.000,- de gevoelde regeldruk slechts zeer beperkt kan afnemen. Dit komt doordat het 

deel van de werkzaamheden dat de gemeente blijft uitvoeren in verhouding tot de eventueel 

privaat uit te voeren Bouwbesluittoets evident hoger is, en omdat in de gevallen waarbij de 

aanvrager van een bouwwerk met bouwkosten tot € 100.000,- kiest voor de private weg te 

maken krijgt met een extra partij te maken krijgt die ook om gegevens zal vragen en/of 

contact zal opnemen met de aanvrager. De administratieve lasten uitgedrukt in leges voor het 

verkrijgen van de vergunning neemt in de categorie bouwwerken tot € 100.000,- ook slechts 

beperkt af.  

 

Kostendekkendheid 

Uit de volgende grafieken is te herleiden dat 86% van de aanvragen een bouwsom hebben van 

onder de € 100.000,- (de kleinere bouwwerken). Deze 86% van de aanvragen brengen 12% 

van de totale leges op en daar tegenover kosten deze kleinere bouwwerken 51% van de totale 

tijd van het product. Om te komen tot een een eerlijkere verdeling van de kosten over het 

totaalproduct moet worden geprobeerd de onderdekking van de vele kleine bouwaanvragen te 

verbeteren. Zeker in de categorie tot € 50.000,- (ca 80% van alle aanvragen) betreft het 

voornamelijk niet-Bouwbesluit-gerelateerde kosten. Deze administratieve en proceskosten 

dienen te worden gereduceerd. Het inrichten van een ander proces mbt deze kleine 

vergunningen, met zo min mogelijk handelingen en tijd, af te handelen leveren in beginsel 

meer reductie aan regeldruk en administratieve lasten op dan de privatisering van de grote 

plannen. De behandeltijd voor deze kleinere plannen ligt binnen de gemeente Eindhoven 

gemiddeld op ongeveer 3 weken. Toch worden er per plan behoorlijk veel uren besteed. Dit 

heeft voornamelijk te maken met de hoge mate van dienstverlening die de gemeente 

Eindhoven hanteert. Deze categorie bouwwerken wordt aangevraagd door particulieren die 

slechts een enkele keer in hun leven met Bouw- en Woningtoezicht te maken hebben. Dit 

vraagt van de gemeente een intensieve begeleiding. De klant wordt hierbij geholpen met zijn 

aanvraag, en ook de omgeving van de aanvrager vraagt in deze categorie aanvragen veel tijd. 

Het sterk reduceren van de tijd op deze aanvragen kan niet zonder een afname van de de 

dienstverleningt. Voor wat betreft de grote bouwplannen vanaf € 1.000.000,- betreft dit 

slechts 4% van de aanvragen. Deze 4% grote aanvragen levert wel 69% van de totale leges 

op, en daar tegenover staat dat deze grote plannen 26% van de totale tijd van het product 

kosten. 

 

Percentages zonder toepassing private Bouwbesluittoets en toezicht. 
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Grafiek 2.2 Percentage aanvragen per categorie bouwkosten 

 

 
Grafiek 2.3 Percentage legesopbrengsten per categorie bouwkosten 

 

 
Grafiek 2.4 Percentage kosten product per categorie bouwkosten 

 

Uit onderstaande grafieken is te herleiden dat 86% van de aanvragen een bouwsom hebben 

van onder de € 100.000,- (de kleinere bouwwerken). Deze 86% van de aanvragen brengen 

7% van de totale leges op en daar tegenover kosten deze kleinere bouwwerken 75% van de 

totale tijd van het product. 
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Grafiek 2.5 Percentage aanvragen per categorie bouwkosten 

 

 
Grafiek 2.6 Percentage legesopbrengsten per categorie bouwkosten 

 

 
Grafiek 2.7 Percentage kosten product per categorie bouwkosten 
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Voor wat betreft de grote bouwplannen vanaf € 1.000.000,- betreft dit slechts 4% van de 

aanvragen. Deze 4% grote aanvragen leveren bij keuze van het private spoor door alle 

aanvragers 82% van de totale leges op, en daar tegenover staat dat deze grote plannen 9% 

van de tijd kosten. 

 

Daarnaast is de keuze om te kiezen voor het private spoor niet voor iedere categorie 

aanvragen even aantrekkelijk. In onderstaande tabel is aangegeven wat het percentage 

korting is voor een aanvrager die kiest voor het private spoor ten opzichte van de leges zoals 

voor die categorie zijn opgenomen in de legesverordening, en de uren/kosten Bouwbesluit 

toetsing en toezicht van die categorie. 

 

 
Tabel 2.4 Percentage korting keuze privaat 

 

In de categorie bouwkosten lager dan € 5000,- wordt in zijn geheel niet getoetst aan het 

Bouwbesluit en is hier dus ook geen voordeel te halen via het private spoor. In de categorie 

met bouwkosten tussen de € 50.000,- en € 100.000,- is het kortingspercentage bijna 100% 

omdat de leges hier gelijk staan aan de kosten Bouwbesluit toets en toezicht. Tot de categorie 

bouwkosten van € 2.000.000,- en meer zien we een percentage korting van rond de 70%. Bij 

de grote bouwplannen vanaf € 2.000.000,- loopt dit kortingspercentage af naar 30% en 

uiteindelijk 18% bij de plannen vanaf € 5.000.000,-. 

 

Voor de categorieën die volgens deze tabel een voordeel van meer dan 50% zouden kunnen 

behalen door de keuze van het private spoor is in verband met de overige werkzaamheden een 

bovengrens aangehouden van maximaal 50%. Dit levert een weer iets aangepast beeld op in 

de tabel percentage legesopbrengsten per categorie bouwkosten zoals in de volgende tabel is 

te zien.  
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Grafiek 2.8 Percentage legesopbrengsten per categorie bouwkosten met bovengrens 50% korting 

 

Met betrekking tot de kostendekkendheid van het product vergunningen toezicht en 

handhaving omgevingsvergunning bouw waarbij in zijn geheel en door alle aanvragers het 

private spoor zou worden gekozen en er een bovengrens van 50% legeskorting wordt 

gehanteerd, is er een kleine verandering waarneembaar in bovenstaande grafiek percentage 

legesopbrengsten per categorie. 

Deze 86% aanvragen met bouwkosten onder de € 100.000,- brengen dan 10% van de totale 

leges op en voor wat betreft de 4% grote bouwplannen vanaf € 1.000.000,- betreft bij keuze 

van het private spoor door alle aanvragers nog wel 76% van de totale leges op, en daar 

tegenover staat dat deze grote plannen 9% van de tijd kosten. 

 



Hoofdstuk 3  Beantwoording van de onderzoeksvragen 

3.1  Verschillen en veranderingen 
Al vanaf 1901 is het in de wet geregeld dat de overheid zijn goedkeuring geeft aan 

bouwplannen voordat er gebouwd gaat worden. Deze goedkeuring ligt in het vlak van 

veiligheid, vormgeving, bestemming en gebruik.  

3.1.1 Regeldruk en administratieve lasten burgers en bedrijven 

Burgers en bedrijven ervaren vooral regeldruk als zij verplicht (onvrijwillig) een proces moeten 

doorlopen en uitvoeren waarbij zij geen invloed hebben op de tijd die dat proces kost. Het 

aanvragen van een omgevingsvergunning is zo'n proces. Men is daarvoor afhankelijk van de 

overheid.Regeldruk wordt daarnaast ook ervaren als men gegevens en zaken moet indienen 

ter controle en als bewijs, maar waarbij de indiener dit niet als toegevoegde waarde ziet voor 

een betere kwaliteit van het product of het proces.  

 

Over het algemeen is men zich bewust dat het bouwen van een object moet voldoen aan veel 

regels. Ook begrijpt de aanvrager dat de bouwregelgeving complex is, om te waarborgen dat 

het bouwwerk voldoende veilig, gezond en duurzaam is. Het wettelijke kader, en het proces 

van aanvragen van een omgevingsvergunning is hiervoor al beschreven. Hierbij is ook 

aangegeven dat er een aantal verschillende toetsingskaders zijn die betrekking hebben op het 

bouwproject. We kijken in relatie tot vermindering regeldruk en administratieve lasten naar 

het aspect tijd, en het aspect administratieve lasten. 

 

Bouwtechnische toets 

De bouwtechnische toets bij de aanvraag om vergunning voor de activiteit bouwen is een 

onderdeel van de administratieve lasten. Toch is de bouwtechnische toets maar in heel weinig 

gevallen het kritische onderdeel als het gaat om behandeltijd. Hierbij is deze tijd te 

onderscheiden in tijd die Bouw- en Woningtoezicht nodig heeft om de aanvraag technisch te 

beoordelen en tijd die de aanvrager nodig heeft om de aanvraag te completeren als deze de 

aanvraag niet compleet heeft ingediend. Hoeveel tijd de aanvrager nodig heeft voor dit laatste 

ligt geheel bij hem zelf, al wordt dit door de aanvrager vaak gezien als behandeltijd door de 

gemeente. In de praktijk is dan ook de kwaliteit van de ingediende gegevens van groot belang 

voor de tijd die totaal nodig is voor het beoordelen van de aanvraag. Aanvragen die zeer goed 

en compleet worden ingediend, en waarbij alle gegevens goed geordend zijn te vinden op de 

tekeningen en in de documenten, vragen relatief veel minder behandeltijd dan aanvragen die 

niet aan het hiervoor genoemde voldoen. Er kan worden geconcludeerd dat de behandeltijd 

bouwtechnische toets van 'kwalitatief goede' aanvragen bijna nooit het kritische 

toetsonderdeel is voor wat betreft de behandeltijd. De kwaliteit van de aanvraag is dan ook 

van groot belang op de door de aanvrager gevoelde regeldruk en administratieve lasten. 

Daarbij heeft de gemeente Eindhoven voor de plannen tot € 100.000,- een gemiddelde 

behandeltijd van rond de 3 weken, hetgeen al veel lager ligt dan de bij wet geregelde 

maximale 8 weken. 

 

Door de aanvrager worden de vele in te dienen gegevens voor de aanvraag van een bouwplan 

als zware administratieve last gezien. Deze administratieve lasten zullen niet zonder meer 

afnemen als ook de gecertificeerde private partij haar toets dient uit te voeren conform de 

indieningsgegevens uit de Ministeriele regeling Omgevingsrecht (Mor). In verband met 

aansprakelijkheid van de gecertificeerde private partij is het zelfs zeer aannemelijk dat hij 

meer gegevens van de aanvrager wil ontvangen voordat hij het plan kan goedkeuren. 
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Pas als de externe gecertificeerde partij synchroon aan het proces van de ontwerper en op 

basis van zijn ontwerpgegevens en in de toekomst BIM (Building Information Modeling) haar 

toetsing kan uitvoeren dan kunnen voor de aanvrager de administratieve lasten evident 

afnemen.  

 

Planologische toets 

Het toetsonderdeel dat (zeker bij grotere bouwprojecten) het kritische onderdeel binnen het 

behandelproces is, betreft de beoordeling van het planologische kader. In heel veel gevallen 

past een voorgenomen bouwproject niet binnen de voorschriften van het vigerend 

bestemmingsplan. Er zijn dan verschillende ontheffingsmogelijkheden in de wet voorhanden 

om af te wijken van het planologisch kader waardoor wel kan worden meegewerkt aan het 

bouwplan. Zo’n afwijking moet goed worden onderbouwd. In veel gevallen kan dit binnen de 

reguliere behandeltijd van 8 weken maar is ontheffing binnen deze reguliere mogelijkheden 

niet mogelijk dan zal een zwaardere procedure moeten worden gevoerd. Het kan hier dan 

gaan om een zogeheten bestemmingsplanwijziging, of een voormalig projectbesluit (art. 2.12 

lid 1 onder a. junctio 3). Deze beide laatstgenoemde procedures nemen als snel vele maanden 

in beslag. 

 

Esthetische toets 

Een bouwaanvraag zal, indien deze binnen een gebied valt waar welstandseisen gelden, 

worden beoordeeld door de welstandscommissie. Deze welstandcommissie toetst het plan aan 

het geldende welstandsbeleid. De beoordeling van de aanvraag door de welstandscommissie 

vindt relatief vroeg in het behandelproces plaats, maar in veel gevallen dient het plan op 

advies van de welstandscommissie te worden aangepast. De tijd die nodig is voor het 

aanpassen van het bouwplan, en de tijd de vervolgens nodig is om het plan opnieuw voor te 

leggen aan de welstandscommissie maakt het al zeer lastig om dit binnen de reguliere 

behandeltijd te laten plaatsvinden. Toch gebeurt dit binnen de gemeente Eindhoven 

regelmatig. Bij grotere en esthetisch bepalende projecten zal de beoordeling door de 

welstandscommissie veelal plaatsvinden voor de formele indiening van de aanvraag (binnen 

het vooroverleg). Maar voor de aanvrager voelt dit als binnen het behandelproces omdat de 

tijd die hij hiermee 'kwijt' is zijn eigen proces verlengd.  

 

Conclusie vermindering regeldruk en administratieve lasten. 

De behandeltijd van een aanvraag zal door de private kwaliteitsborging van het Bouwbesluit 

niet of slechts zeer beperkt afnemen omdat het kritische tijdspad vooral bij de planologische 

toets en iets minder bij de esthetische toets is gelegen. Uit de proeftuin is dit ook wel gebleken 

omdat bij de privaat getoetste aanvragen de vergunning (zonder Bouwbesluittoets) niet eerder 

kon worden afgegeven dan rond de bij wet voorgeschreven maximale 8 weken.  

Op basis van de paragraag rond de leges kan worden geconcludeerd dat de tijd die bij 

aanvragen onder de 50.000,- wordt besteed aan het Bouwbesluit slechts 10% van de 

behandeltijd bedraagt. Verder is bij keuze voor de private toets de private partij 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn rol in het proces, en zal deze ook een kwalitatieve 

toets moeten en willen uitvoeren. Dit vraagt in de eerste plaats kwalitatief goede en complete 

gegevens van de aanvrager. Pas als alle gegevens beschikbaar zijn bij de private toetser kan 

hij zijn toets uitvoeren. Vervolgens kost deze toets ook bij deze private toetser tijd en 

capaciteit.  
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De tijd die de gemeente bij het publieke spoor op toezicht inzet is beperkt en voornamelijk 

gericht op constructieve veiligheid, oplopend bij bouwplannen tot € 100.000,- van 0 uur tot 8 

uur. Als wordt gekozen voor het private spoor dan zal de afname van administratieve lasten op 

toezicht ook voor de kleine plannen slechts zeer beperkt zijn. Bij de grote plannen zal het werk 

dat nu door de gemeentelijk toezichthouder wordt uitgevoerd door een private partij worden 

uitgevoerd. Voor kwalitatief goed toezicht gedurende het bouwproces zal ook de private partij 

hier voldoende uren aan moeten besteden. Hierbij komt nog het logistieke probleem (zie 

conclusie pilot Den Haag). Wel zouden bij goed toezicht door de private partij de faalkosten 

kunnen worden gereduceerd, maar deze vallen niet onder de administratieve kosten. 

 

De aanvrager zal dan ook qua administratieve lasten uitsluitend voordeel kunnen halen uit de 

plannen waarbij de uren Bouwbesluit hoger zijn dan de overige uren. Dit betreft de 14% 

grotere plannen vanaf € 100.000,- bouwkosten. Dit betekend dat voor 86% van de aanvragen 

deze private keuze geen efficiënte lastenverlichting oplevert. Aangezien de aanvraag bij zowel 

het publieke als ook het private spoor zal moeten voldoen aan alle geldende regelgeving kan 

de vermindering regeldruk voor die categorie worden gezien als 'zeer beperkt'. 

 

Geconcludeerd kan worden dat uitsluitend de privatisering van de bouwgerelateerde aspecten 

(Bouwbesluittoets en toezicht op de voorschriften van het Bouwbesluit) voor de burger en het 

bedrijfsleven slechts beperkte vermindering van regeldruk en administratieve lasten oplevert. 

 

De verwachting is dan ook dat als de privatisering op deze wijze wordt ingevoerd, het grootste deel van de 

aanvragen nog via de publieke weg zal worden aangevraagd. Hierbij kan worden aangenomen dat met 

name de private weg wordt gekozen voor de paar procent grootste plannen. Naarmate de korting op de 

leges voor plannen waarbij gekozen wordt voor private toetsing zal toenemen zal het aantal aanvragers dat 

kiest voor de private weg wel toenemen, maar dat geldt hier uitsluitend voor de plannen met een meer dan 

100% kostendekkendheid. In onderstaande schema is dit schematisch weergegeven.  

 

Cat. bouwkosten Leges publiek 

spoor kosten 

aanvraag 

per 

categorie 

Kostende

k-

kenheid 

publiek 

spoor 

Leges bij 

keuze 

privaat 

spoor 

Kosten 

aanvraag per 

categorie 

Kostendek-

kendheid 

bij keuze 

privaat 

spoor 

lager dan € 5.000 € 301,00 € 1.770,00 17% € 301,00 € 1.714,00 17% 

tussen € 5.000 

en € 50.000 € 498,00 € 1.991,00 25% € 276,80 € 1.769,80 16% 

tussen € 50.000 

en € 100.000 € 2.552,00 € 5.585,00 46% € 1.276,00 € 3.041,34 42% 

tussen € 100.000 

en € 400.000 € 7.366,00 € 8.184,00 90% € 3.683,00 € 3.262,57 113% 

tussen € 400.000 

en 1.000.000 € 13.161,00 € 13.161,00 100% € 6.580,50 € 4.534,67 145% 

tussen € 

1,000,000 en 

2.000.000 € 20.572,00 € 20.572,00 100% 

€ 

10.286,00 € 5.088,84 202% 

tussen € 

2.000.000 en 

5.000.000 € 52.458,00 € 20.572,00 255% 

€ 

36.974,84 € 5.088,84 727% 

meer dan € 

5.000.000 € 207.929,00 € 44.240,00 470% 

€ 

170.105,85 € 6.416,85 2651% 

Tabel 2.5 Kostendekkendheid leges per categorie bouwkosten  
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3.2 Risico’s duaal stelsel 
Op dit moment ontbreekt de wettelijke grondslag voor het toepassen van het gecertificeerde 

stelsel. Wanneer de gemeente er voor kiest dit toch reeds mogelijk te maken lijkt het risico dat 

het bestuur hier mee loopt op het gebied van aansprakelijkheid beperkt. Tenslotte is in 

beginsel altijd de opdrachtgever de direct verantwoordelijke om er voor zorg te dragen dat het 

bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit en zou de gemeente alleen bij een ondeugdelijk toets 

mogelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. De onafhankelijkheid van de gecertificeerde 

toetser is hier wel een punt van aandacht. Als belangrijkste meerwaarde van de publieke 

toetser en toezichthouder wordt dan ook de onafhankelijke en onpartijdige positie van de 

overheid gezien. De commissie Dekker spreekt in haar rapportage over de noodzaak het 

bedrijfsleven ook het vertrouwen te geven. 

 

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

Er zijn drie voorwaarden die gelden voor een goed functionerend en betrouwbaar systeem van 

beoordeling en borging van de bouwkwaliteit. De eerste voorwaarde is onafhankelijkheid, 

hetgeen in het algemeen als een kernwaarde van de overheid wordt beschouwd. De tweede is 

de deskundigheid van de organisatie, toetsers en inspecteurs. Door gebrek aan continuïteit is 

dat vooral bij kleine of minder dynamische gemeenten moeilijk te realiseren. De ontwikkeling 

van de RUD’s, waar een clustering plaats vindt van deskundigen en waar door het grotere 

aanbod ervaring wordt opgebouwd, kan een goed alternatief bieden. De gemeente blijft 

uiteindelijk aansprakelijk voor bouwfouten die uit het handelen van deze partij zouden kunnen 

ontstaan.  

 

De derde voorwaarde is de aansprakelijkheid. Is ook duidelijk geregeld wie uiteindelijk 

aansprakelijk is voor de schade door bouwfouten? In een privaatstelsel zullen die voorwaarden 

in de instrumenten en processen goed moeten worden geborgd. 

 

Juridische verankering  

Tot slot nog de beantwoording van de vraag om de koploperrol van de gemeente Eindhoven 

en/of de erkenningsregeling voor private Bouwbesluittoets en Bouwtoezicht in de Crisis en 

Herstelwet (Chw) in te brengen. Het doel daarvan is om deze projectaanpak als proeftraject 

juridisch te legitimeren. Om dit te realiseren zou, nadat het gemeentebestuur van de 

gemeente Eindhoven beslist heeft om verder te gaan met de privatisering voordat deze 

wettelijk is geborgd, het project Eindhoven moeten worden voordragen voor de volgende 

trance van de Chw. Tot 1 oktober 2012 was het mogelijk om projecten aan te melden voor de 

6e tranche van de Crisis en Herstelwet. Dit betekent dat dit project zou moeten worden 

voorgedragen voor de 7e tranche. Echter is nog niet bekend wanneer hiervoor kan worden 

aangemeld. Het duurt echter nog minimaal 1,5 jaar voordat deze 7e tranche in werking is 

getreden. Het is dus goed mogelijk dat de wettelijke borging nog eerder heeft plaatsgevonden 

dan het onder de Crisis- en Herstelwet brengen van dit project. 



Hoofdstuk 4  Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk staan puntsgewijs de conclusies die uit dit onderzoek kunnen worden 

getrokken. Onder de conclusies zijn enkele aanbevelingen opgenomen. Deze aanbevelingen 

geven aan welke aspecten nog moeten worden georganiseerd of welke stappen nog zouden 

moeten worden gezet voordat de Gemeente Eindhoven kan overgaan tot het mogelijk maken 

van private toetsing en privaat toezicht op de bouwtechnische voorschriften. Het onderzoek 

heeft zich gelet op het tijdstip van opdracht en de daarin beschreven onderzoeksvraag gericht 

op de BRL 5019 en de BRL 5006 (in ontwerp). De ontwikkelingen rond dit onderwerp staan 

echter niet stil. Inmiddels wordt steeds duidelijker wat private partijen moeten organiseren om 

te voldoen aan de randvoorwaarden en criteria die de rijksoverheid stelt aan een 'acceptabel' 

privaat instrument. Er zijn momenteel verschillende instrumenten in ontwikkeling, echter zijn 

deze gelet op de fase waarin ze zich bevinden niet meegenomen in dit onderzoek. 

 

Hoewel de kosten van een product in een gezonde organisatie altijd mee spelen in de keuzes 

die gemaakt worden, is het onderzoek naar de veranderende rollen Bouwbesluittoetsing en 

Bouwtoezicht niet gedreven door een bezuinigingsmaatregel.  

4.1 Regeldruk en administratieve lasten 
Het invoeren van de private Bouwbesluittoets en Bouwtoezicht is een goede stap ter 

vermindering van regeldruk en administratieve lasten, vooral als daarnaast ook andere 

maatregelen worden genomen. De kosten en de tijd die verloren gaan bij het volledig 

uitwerken van bouwplannen zonder dat al duidelijk is of (om politieke, ruimtelijke of financieel-

economische redenen) het bouwplan uiteindelijk kan worden gerealiseerd zijn daarbij een 

belangrijk aspect. Door de mogelijkheid te bieden om de technische uitwerking van het 

bouwplan te laten plaatsvinden op een voor de aanvrager passend moment (als duidelijk is dat 

het gerealiseerd mag en kan worden) biedt dat de initiatiefnemer meer regie, lagere 

ontwerpkosten en flexibiliteit. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat niet de bouwtechnische 

maar vooral de planologische en in iets mindere mate de esthetische aspecten bepalend zijn 

voor de doorlooptijd. Het vereenvoudigen, transparant en uniform maken van de planologische 

kaders zijn dan ook mede van belang om de regeldruk en administratieve lasten te 

verminderen.  

Aanbeveling 

Kom met een plan van aanpak mbt aanpak planologische en esthetische toetsing om de 

regeldruk en administratieve lasten verder te verlagen. 

Aanbeveling 

Bij de keuze voor private toetsing en toezicht is proportionaliteit erg belangrijk. Een klein en 

eenvoudig plan vraagt een andere behandeling dan een groot complex plan. De instrumenten 

BRL5019 en BRL5006 zijn dan ook niet geschikt voor kleine plannen. Aanbevolen wordt dan 

ook om het mogelijk maken van het aanvragen van kleine plannen via het private spoor pas te 

stimuleren als hiervoor passende instrumenten zijn ontwikkeld en geformaliseerd. 

Aanbeveling 

Adviseer aanvragers bij aanvragen met een hoger risico op brandveiligheid een vooroverleg 

met de brandweer. Tijdens dit vooroverleg wordt dan het plan besproken vanuit een 

risicobenadering. Hierdoor krijgt de aanvrager/ontwerper op basis van het risicoprofiel van het 

plan kaders mee waarmee hij rekening kan houden bij de verdere uitwerking van het plan en 

de door hem te kiezen maatregelen. Bij de technische beoordeling (privaat of publiek) hoeft 
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dan uitsluitend getoetst te worden aan de limitatieve brandveiligheidseisen zoals deze zijn 

opgenomen in het Bouwbesluit. 

4.2 Verandering in dienstverlening 
De gemeente Eindhoven streeft een hoge kwaliteit van dienstverlening na, maar bij een 

kleinere overheid en het verleggen van de verantwoordelijkheid naar de aanvrager is dit wel 

een aspect waar naar moet worden gekeken. Als de verantwoordelijkheid duidelijker komt te 

liggen bij de aanvrager betekent dit ook dat van de aanvrager (die ook opdrachtgever is) mag 

worden verwacht dat deze zich meer bewust is van de eigen verantwoordelijkheid. De 

particuliere aanvrager wordt nu uitgebreid geholpen, geadviseerd en begeleid in het proces.  

Als in de toekomst voor de grote plannen wordt gekozen voor de private weg, en de kleine 

plannen door de dienstverlenende houding van de gemeente ook niet worden geprikkeld 

bewust te kiezen tussen het private of publieke spoor, omdat zij bij het publieke spoor 

'goedkoop' worden geholpen dan zet dit de kwaliteit en de betaalbaarheid (kostendekkend) 

van de dienstverlening van het totale product enorm onder druk. 

 

Hoe groot het percentage is dat kiest voor het private en welk percentage voor het publieke 

spoor is het op de korte termijn niet in te schatten. Dit vraagt veel van de organisatie. 

Verschuiving naar het private spoor heeft grote invloed op de benodigde capaciteit. Maar 

omdat de aanvrager ook eerst zal moeten ondervinden of hij beter en sneller af is bij een 

keuze voor het private spoor, is het ook mogelijk dat hij bij een volgende aanvraag toch weer 

kiest voor het publieke spoor.  

Aanbeveling 

Communiceer duidelijk dat kiezen voor het private spoor niet alleen minder 

overheidsbemoeienis betekent, en meer invloed op het proces, maar dat de aanvrager dan ook 

voor een goede planvoorbereiding zich op de marktpartijen moet richten. Met als resultaat dat 

de gemeente dan de adviesrol los laat en zich beperkt tot voorlichting en het ontsluiten van 

benodigde informatie.  

4.3 Kostendekkendheid leges 
Wanneer gekozen zou worden voor een legeskorting van bijvoorbeeld 50% zou dat betekenen, 

dat voor een groot deel van de aanvragen de kostendekkendheid op zich (dus niet als totaal) 

omlaag zou gaan. Dat betekent, dat voor deze plannen de leges eerst verhoogd moeten 

worden, dus dat de kosten meer evenredig over de producten moeten worden verdeeld. Dit 

laatste is echter een ongewenste ontwikkeling omdat hierdoor de kosten van een aanvraag in 

het lage segment 2 tot 5 keer zo hoog worden. Het kostendekkend maken van het deelproduct 

is een kwestie van het draaien aan knoppen in de legesverordening. Wel is het mogelijk 

doelstellingen te formuleren met betrekking tot het private spoor en ook een significante 

reductie in behandeltijd van de kleine plannen. 

Aanbeveling 

Stel een legestabel op met een zo evenwichtig mogelijke kostendekkendheid waarbij wordt 

uitgegaan van verschillende geschatte percentages met een keuze voor het private en het 

publieke spoor.  

Aanbeveling 

Onderken de risico's van onderdekking en overdekking, doordat nu nog niet in te schatten is 

welk percentage aanvragers kiest voor het private spoor.  
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4.5 Maatlat en ijking gecertificeerde bedrijven 
Vertrouwen en verantwoordelijkheid waren de kernwoorden van de Commissie Dekker. De 

verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de marktpartijen en niet bij de gemeente. De overheid 

stelt de kaders met als belangrijkste dat het eindresultaat moet voldoen aan het Bouwbesluit. 

Daarnaast moet de eindverantwoordelijke duidelijk zijn en moet de aansprakelijke duidelijk 

zijn als niet wordt voldaan aan het Bouwbesluit. Los van welk instrument wordt ingezet zal er 

altijd een discussie blijven over de mate van onafhankelijkheid van de private toetsende of 

toezichthoudende partij. Daarin is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zelf om 

het juiste instrument en de juiste partij in te schakelen. Dit onderwerp wordt op dit moment 

op een aantal fronten nader uitgewerkt. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland is 

bezig met het opstellen van een visiedocument voor kwaliteitsborging. Daarnaast is ook de 

markt zelf, in de vorm van het Actieteam Bouw (actieteam private kwaliteitsborging) een 

document aan het opstellen waarin de randvoorwaarden en criteria voor private 

kwaliteitsborging worden opgenomen. Deze twee documenten vormen naast de al in dit 

onderzoek gebruikte rapporten belangrijke ingrediënten voor de Rijksoverheid voor het 

wettelijk borgen van de criteria voor private kwaliteitsborging. 

Aanbeveling 

Sluit bij invoeren van het duale stelsel binnen de gemeente Eindhoven aan bij zowel de 

randvoorwaarden uit het document van het Actieteam Bouw en de Vereniging BWT Nederland.  

Aanbeveling 

Organiseer bij de invoering van het duale stelsel vanuit de gemeente een vorm van inspectie 

die steekproefsgewijs controleert of de private partij zijn werk uitvoert conform het gekozen 

instrument. Zorg daarbij ook voor voldoende sanctiemogelijkheden.  

4.6 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid  
Het belangrijkste verschil is, zoals uit de verschillende onderzoeken blijkt, dat met de 

onafhankelijke private Bouwbesluittoets en Bouwtoezicht het ontegenzeggelijk duidelijk wordt 

wie juridisch verantwoordelijk is voor het uiteindelijke eindresultaat van het project. Daardoor 

wordt de schijn weggenomen dat de overheid (deels) verantwoordelijk is voor het bouwen 

conform de voorschriften uit het Bouwbesluit. 

Het niet naleven van de bouwvoorschriften kan maatschappelijke gevolgen voor de omgeving 

hebben. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de maatschappelijke belangen te 

beschermen. In het huidige stelsel zijn aantoonbare nalatigheid, en bij de gemeente bekende 

aanwijzingen die tot schade kunnen leiden elementen waarop de gemeente aansprakelijk kan 

worden gesteld. Bij het nu al mogelijk maken van het private spoor (dus voordat dit wettelijk 

is geborgd) loopt de gemeente Eindhoven een risico. Dit risico is te ondervangen door het 

schriftelijk vastleggen dat de aanvrager bij keuze voor het private spoor de gemeente geen 

nalatigheid zal verwijten.  

Aanbeveling 

Zorg bij keuze voor het private spoor, voordat dit wettelijk is geborgd, dat schriftelijk wordt 

vastgelegd dat de aanvrager de gemeente geen nalatigheid kan verwijten. Stel met de 

marktpartijen een convenant op waar rolverdeling, werkafspraken en verantwoordelijkheden 

duidelijk zijn vastgelegd. Daarnaast dienen ook sanctiemiddelen in opgenomen worden, om in 

te kunnen grijpen als daar aanleiding toe is. 
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Aanbeveling 

Beschrijf de wijze waarop de gemeente het gebouw vrij geeft voor gebruik. De private 

toezichthouder dient voor of bij oplevering aan te kunnen tonen dat het gebouw is gebouwd 

volgens het Bouwbesluit. Dit kan door het overleggen van het inspectiedossier. 

Aanbeveling 

De gemeente dient bij oplevering een bouwdossier te ontvangen met daarin de tekeningen en 

berekeningen. Deze worden gebruikt voor de BAG en worden opgenomen in het gemeentelijk 

bouwarchief. De gemeente blijft namelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestaande 

voorraad.  



Onderzoek naar de veranderende rollen Bouwbesluittoetsing en Bouwtoezicht 

 

 

 

 

Pagina 44 van 47 

Afkortingen 
B&W College van Burgemeester en Wethouders 

BB Bouwbesluit 

BRL Beoordelingsrichtlijnen 

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

CI Certificerende instelling 

CKB Collectieve Kwaliteitsnormering Bouwvergunningen 

VBWT Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland 

NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

RvA Raad van Accreditatie 

TIS Technical Inspection Services 

WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 

Definitie en begrippenlijst 
Vermindering van de regeldruk 

Burgers, bedrijven en medeoverheden zijn veel tijd en geld kwijt aan het naleven van 

overheidsregels. Bijvoorbeeld omdat ze veel formulieren moeten invullen of verplicht zijn 

vergunningen aan te vragen. 

 

Administratieve lasten 

Regeldruk is in de eerste plaats het ‘papierwerk’ waar de overheid bedrijven toe verplicht 

(zoals vergunningen aanvragen, mestboekhouding bijhouden, rapportages versturen etc.). Dit 

zijn de administratieve lasten. 

 

Bouwpartijen 

De diverse marktpartijen die bij het daadwerkelijke proces van de bouw betrokken zijn zoals 

ontwerper, architect, aannemer, onderaannemer, productleverancier e.d. 

 

Dienstverlening 

Hulp die een persoon, instantie of onderneming biedt aan het publiek 

 

Efficiëntie van de gemeentelijke organisatie  

Dit houdt voor een organisatie in mindere schijven en minder handelingen voor dat in een 

gemeentelijke organisatie tot een besluit komt. De handelingen moeten doeltreffend zijn, 

effectiever. 

  

Marktpartijen 

De diverse partijen die bij een bouwproces betrokken zijn zoals ontwerper, architect, 

aannemer, projectontwikkelaar, adviesbureau’s en vertegenwoordigers hiervan. 

 

Risicoklassen 

Onderverdeling van bouwprojecten waarbij is gekeken naar het risico dat het project met zich 

mee brengt voor de eigenaar, gebruiker en zijn omgeving in relatie tot brandveiligheid, 

constructieve veiligheid en gezondheid. 

 

Transparantie 

Open, doorzichtig en herleidbaar. Inzichtelijk maken van de opbouw van activiteiten. 
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Protocol 

Een set met regels over de manier waarop 2 apparaten met elkaar communiceren. In een 

protocol staat hoe bepaalde boodschappen moeten worden verzonden en hoe ontvangen 

boodschappen moeten worden verwerkt 

Geraadpleegde bronnen 
 

BRL’s 

1. BRL 5006, KOMO procescertificaat voor Toezicht op de Bouw, dd. 01 maart 2004 

2. BRL 5006, KOMO Managementcertificaat voor Toezicht op de Bouw, dd. 06 september 2012, (Kritiekversie) 

3. BRL 5019 KOM Managementsysteemcertificaat Bouwplantoetsing op het Bouwbesluit, dd. 07 januari 2011 (Kritiekversie) 

4. Brief Gezamenlijk College van Deskundigen BRL 5019 (incl. voorstel wijzigingen), dd. juni 2012  

5. Reactie VBWTN op BRL 5019, dd. ?? 

6. BRL K12003, KIWA procescertificaat voor Bouwplanbeoordeling en Toezicht, dd. 25 juni 2012 (Conceptontwerp) 

7. Verslag Werkgroep Systeem BRL 5006, 3
e
 verslag, dd. 14 juni 2012-06 

 

Rapporten en presentaties 

1. Rapport Commissie (Dekker) Fundamentele Verkenning Bouw: “Privaat wat kan, Publiek wat moet”, 08 mei 2008 

2. Ministerie BZK, Crisislab, Rapportage Onderzoek : Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw?, 

dd. 21 juni 2012  

3. Ministerie BZK, Stichting Bouwkwaliteit (SBK), Rapportage Onderzoek “Markt als toezichthouder, Private kwaliteitsborging in 

de bouw”, dd. Juli 2012  

4. Ministerie BZK, Memo opzet adviescommissie bouwregelgeving, 01 augustus 2012  

5. Ministerie BZK, Spekkink C&R, Rapportage Onderzoek “Motieven marktpartijen voor de toepassing van een privaat stelsel in 

het bouwtoezicht, dd. 08 augustus, 2012  

6. Ministerie BZK, Agenda Overleg bevoegd gezag ( VBWTN, VNG, NVBR) over uitvoering Dekker, dd. 10 augustus 2012  
7. Dr. ir. J. Van der Heijden (TU Delft), "Gedelegeerd toezicht: bestuurskundige en juridische beschouwingen"  

8. Dr. ir. J van der Heijden De voor- en nadelen van privatisering van het bouwtoezicht. 

9. Servicepunt Handhaving (Noord-Brabant), Rapportage Onderzoek “Privatisering van Plantoetsing en Bouwtoezicht”, Regio 

Brabant, dd. 12 mei 2012 

10. Tjitkse de Haas, (i.o.v. min. BZK), Presentatie “Uitvoering Adviezen Commissie Dekker”, dd. 06 september 2012 

11. VROM-Inspectie, Rapportage Onderzoek “Private Kwaliteitsborging in de bouwregelgeving, Toezicht op het certificatiestelsel 

(en CE-markering) dd. 14 januari 2011 

12. Brandweer RRC, Brief “Position statement Private kwaliteitsborging in de bouw”, d.d. 21 sept 2012 

13. Deloitte, Onderzoek naar de mate van uniformiteit tussen gemeenten en de mate van transparantie in de opbouw van de 

leges omgevingsvergunning:  

14. Arcadis/VBWTN, Eindevaluatie praktijkproef private toepassing Toezichtprotocol 

15. Evaluatie gedelegeerd toezicht gemeente Den Haag: Gemeente Den Haag 

16. VNG/VBWTN, Leidraad transparante leges 

17. Xaro Consult Onderzoek rol gemeente bij instorting tribunedak Grolsch Veste.  

18. Diverse presentaties, mails en overige documenten 

 

Gemeente Eindhoven 

1. Gemeente Eindhoven, Vervolg Projectplan Veranderende rollen bouwbesluittoetsing en bouwtoezicht (Concept versie 

201201) 

2. Gemeente Eindhoven, Werkdocument Legestabel en begroting 2013 

3. Gemeente Eindhoven, Afdelingen Vergunningen, Toezicht & Handhaving 

4. Gemeente Eindhoven, Bezetting Sector VTH  

5. Uitgangspuntennotitie lokaal ruimtelijk beleid, bijlage 1.1 
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In onderstaande tabellen is een overzicht weergegeven van de kosten/baten van de 

publieke en de private werkwijze.  

 

Kosten/baten 

Publiek/privaat 

Kwaliteit van het 

Bouwproces 

Kosten impact voor 

bedrijfsleven 

Kosten impact voor 

gemeente Eindhoven 

Publiek BB-toets Publiek en 

omgevingsbelang in vroeg 

stadium bij plan betrokken  

Legeskosten vergunning  Kostendekkend uit leges 

Publiek Bouwtoezicht Publiek en 

omgevingsbelang in vroeg 

stadium bij plan betrokken  

Legeskosten vergunning Kostendekkend gedeeltelijk 

uit leges 

Private BB-toets (BRL 

5019) 

Beperking verstoring 

Bouwbesluit technisch 

ontwerpproces naar 

uitvoering en verlaging 

faalkosten 

(gedetailleerdere 

voorbereiding) (**)  

1. Kosten leges gerelateerd 

aan de BB-toets vervallen. 

2. Voorbereidingskosten BB-

toets blijft (in principe) 

gelijk 

3. Kosten uit laten voeren 

gecertificeerde BB-toets 

4. Faalkosten zeer 

waarschijnlijk lager 

Kosten nihil, 

legesinkomsten gerelateerd 

aan de BB-toets vervallen, 

maar aanvragers blijven wel 

betalen voor overige 

behandelkosten 

Privaat bouwtoezicht 

(BRL 5006) 

(Kritiekversie 06-09-

2012) 

Nog niet afgestemd op 

specifiek BB gerichte 

controles (*) 

1. Minder bouwen in 

afwijking van 

vergunning 

2. Minder afwijking 

bouwen van BB. 

1. Kosten inzet private 

Bouwinspecteurs voor deze 

bouwprojecten.  

2. Minder meerwerkclaims(**) 

3. Logistiek toezichthouder 

bepalend voor efficiëntie. 

1. Afname capaciteit 

technisch toezicht (wel 

voor andere werken en 

calamiteiten). 

 

Erkenningsregeling  

(is nog niet 

uitgewerkt) 

 Kosten nihil, mindering 

legesuitgaven 

Kosten nihil, mindering 

legesinkomsten 

Tabel. De kosten/baten van de publieke of private werkwijze 

(*) Bron: SBK, (**) Bron: Spekkink C&R 
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 Proces onafhankelijkheid Verantwoordelijkheden Juridische dekking 

(risico) Proeffase 

Technische toets 

(Publiek) 

Onafhankelijk van private 

partijen 

Opdrachtgever dat bouwplan 

voldoet aan Bouwbesluit. Bevoegd 

gezag voor dat het voldoende 

aannemelijk is gemaakt. 

Zorgdragen dat bevoegd gezag 

een deugdelijke toets uitvoert 

Technische toets (BRL 

5019) 

Scheiding advies en 

toetsing binnen 1 

organisatie en sancties 

mogelijk(*) 

Opdrachtgever. Per functie op 

organisatieniveau vastgesteld 

in BRL 

Vertrouwen dat door 

opdrachtgever aannemelijk 

is gemaakt dat bouwplan 

voldoet aan Bouwbesluit. 

Brandweer in vooroverleg 

Brandweer toetst alleen 

Bouwtoezicht 

(Publiek) 

Onafhankelijk van private 

partijen 

Opdrachtgever voor het 

naleven van de 

bouwvergunning en 

voorschriften van het 

Bouwbesluit.  

Bevoegd gezag moet er voor 

zorgdragen dat persoon alleen 

keurt waar deze verstand van 

heeft. 

Bouwtoezicht (BRL 

5006) (Kritiekversie 

06-09-2012) 

Nevenbelangen mogen 

toezicht niet beïnvloeden 

en sancties mogelijk(*) 

Conform BRL per project 

vaststellen (*) 

Opleveringstoets uitvoeren 

met brandweer 

Erkenningsregeling Scheiding advies en 

toetsing binnen 1 

organisatie (*) 

Zie boven Zie boven 

Tabel. Procesonafhankelijkheid en verantwoordelijkheden 

(*) Bron: SBK, (**) Bron: Spekkink C&R 

 

 

 


