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Datum:  12 maart 2013 
 
Betreft:  Visie Vereniging BWT Nederland op private kwaliteitsborging bouw 

 
 

Geachte heer Smallenbroek, 
 

De afgelopen maanden is door een werkgroep binnen onze vereniging in nauw overleg met een 

klankbordgroep en het bestuur hard gewerkt aan het formuleren van een visie op de private 

kwaliteitsborging in de bouw. Het voorlopige resultaat daarvan bieden wij u hierbij aan onder het 

motto ‘Privaat wat moet, publiek wat onvermijdelijk is’, versie 12 maart 2013. 

Wat wij bedoelen met deze variant op het motto van de Commissie Fundamentele verkenning bouw 

uit 2008 zal u bij lezing snel duidelijk worden. De kern van de boodschap is, dat als de bouwwereld 

serieus werk maakt van het bouwen conform de Woningwet en het Bouwbesluit, de publieke rol een 

heel andere kan zijn dan deze op dit moment is. De randvoorwaarden en inrichtingseisen voor het 

stelsel om dit voor elkaar te krijgen op een maatschappelijk verantwoorde manier hebben wij in deze 

visie geschetst vanuit de invalshoek van het bevoegd gezag, in de meeste gevallen de gemeenten. 

In sommige opzichten leveren we met deze visie al een ver uitgewerkte blauwdruk die verder gaat 

dan de houtskool schets die je zou verwachten bij ‘randvoorwaarden en inrichtingseisen’, maar we 

beseffen, dat het plaatje hiermee nog niet compleet is. Dat is om meerdere redenen ook niet onze 

bedoeling op dit moment. In de eerste plaats omdat we een vereniging zijn en het draagvlak bij onze 

leden van groot belang is, zeker bij zo’n fundamenteel onderwerp als dit. In de tweede plaats omdat 

we het veel effectiever vinden om nu eerst een aantal knopen door te hakken over hoofdzaken, 

voordat we in goed overleg met medewerkers van uw ministerie, de VNG, Brandweer Nederland en 

het COBc enerzijds en private partners anderzijds deze zaken verder uitwerken. Daarbij heeft 

bovendien uw ministerie het voortouw. 

Meteen na het aanbieden van ons visiedocument aan u en aan bestuur en directie van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten wordt het ook geplaatst op onze website BWTinfo en vragen we de leden 

daarop te reageren. Via de regiodagen die wij beleggen op 27 maart, 3, 4, 9 en 10 april  a.s. verspreid 

over het land en via de website zelf krijgen ze daartoe volop de gelegenheid. We mikken op een 

voorlopige afronding van de visievorming tijdens het managementsymposium en ALV, te houden op 

20 juni 2013 in de Haagse Hogeschool. Bij deze nodigen we u en uw medewerkers gaarne uit om bij 

één of meer van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn. Een gerichte uitnodiging aan u voor het 

bijwonen van de ALV volgt nog. 

De heer drs. J.M.C. Smallenbroek, directeur Bouwen 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

Postbus 20011  

2500 EA Den Haag 



 

     

 

 

Afhankelijk van de uitkomst van dit proces van standpuntbepaling door de leden, maar ook van de 

reacties van andere betrokken partijen en het resultaat van bijvoorbeeld het Actieteam, dat vanuit 

de Actieagenda Bouw met dit onderwerp bezig is, zullen verdere lijnen worden uitgezet. 

Zowel aan de VNG als aan u vragen wij heel nadrukkelijk om bestuurlijke aandacht op korte termijn. 

Het onderwerp private kwaliteitsborging en de uitwerking daarvan zal grote gevolgen hebben voor 

gemeenten op allerlei niveaus van uitvoerende medewerkers tot en met de colleges van b&w. Als 

brancheorganisatie begeven wij ons vooral op het niveau van medewerkers en organisatie, maar de 

representatie van het bestuurlijke niveau is nadrukkelijk voorbehouden aan de VNG. Wij beseffen dat 

we in bijgaande visie daarover wel vergaande uitspraken doen. Dat is onvermijdelijk om een 

samenhangend beeld te schetsen, maar het is evenzeer onvermijdelijk, dat deze thematiek nu in 

bestuurlijk overleg tussen uw ministerie en de VNG aan de orde wordt gesteld voordat er effectief 

kan worden verder gegaan met de detailuitwerking. 

Zowel in de adviezen van de Commissie Dekker als in de actuele aandacht voor private 

kwaliteitsborging is zeer weinig of geen aandacht voor de bestaande gebouwenvoorraad. Door het 

steeds trager wordende vervangingstempo en bezuinigingen op onderhoud zullen belang en risico’s 

van de bestaande voorraad alleen maar toenemen. Echter, gemiddeld gesproken staat in gemeenten 

de bemoeienis hiermee ook onder grote financiële druk. Meestal hebben ze hiervoor geen 

afzonderlijke capaciteit en is de aandacht voor bestaande bouw een neventaak van degenen die 

toetsing en toezicht op nieuw- en verbouw als hoofdtaak hebben. Door de teruggelopen 

bouwproductie zijn de legesinkomsten dramatisch gedaald en door de privatisering zal de 

kostendekking voor deze taakstelling nog verder teruglopen. Wij vertrouwen erop, dat u met ons van 

mening bent, dat ook deze zorgelijke thematiek vraagt om bestuurlijke aandacht. 

Wij danken u voor de bijdragen vanuit uw ministerie, die het naast de inbreng vanuit de 

deelnemende gemeenten en de vereniging zelf mede mogelijk maakte om in een relatief korte 

periode een concreet projectresultaat op te leveren in de vorm van bijgaand document. Uiteraard 

zijn we zeer benieuwd naar uw reactie en naar het vervolg. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, 

 

 

Henk Beekhuis, voorzitter 

voor deze: Walter van Beuzekom, secretaris 

Bijlage:  Privaat wat moet, publiek wat onvermijdelijk is (visiedocument VBWT 120313) 
 


