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Voorhangprocedure Subsidieregeling proefprojecten 
ANWkb 

Aanleiding 
De regeling houdende wijziging van de Subsidieregeling proefprojecten 
Ambassadeursnetwerken Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: ANWkb) 
in verband met de verlenging van de aanvraagtermijn voor een subsidie en 
aanpassing van de vervaldatum van die regeling is intern getoetst en is klaar om 
ter voorhang aan de Tweede Kamer te worden aangeboden. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de voorhang en de aanbiedingsbrief 
aan de Tweede Kamer te ondertekenen.  

Kern 
• De Subsidieregeling proefprojecten ANWkb heeft tot doel om 

proefprojecten binnen de daartoe opgezette ambassadeursnetwerken Wkb 
te stimuleren zodat alvast, nog vóór de inwerkingtreding van de Wkb, kan 
worden geoefend met de werking van het nieuwe stelsel van de Wkb. Met 
het verschuiven van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, 
geldt hetzelfde voor de hieraan gekoppelde Wkb. De einddatum en 
aanvraagperiode voor de subsidieregeling dienen hierop aangepast te 
worden. Dat gebeurt met deze regeling. 

• Een subsidieregeling die strekt tot wijziging van het tijdstip waarop een 
subsidieregeling vervalt, wordt voor zover die subsidieregeling een 
algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling betreft, niet 
eerder vastgesteld dan 30 dagen nadat het ontwerp van die 
subsidieregeling schriftelijk ter kennis is gebracht van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, op grond van artikel 4.10, zevende lid, van de 
Comptabiliteitswet. 
 

Toelichting 
• De voorgenomen inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is met 

een half jaar verplaatst naar 1 januari 2023. De inwerkingtreding van de 
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) is direct gekoppeld 
aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Gelet op de gezamenlijke 
implementatievoorbereidingen wordt de voorgenomen datum van 
inwerkingtreding van de Wkb daarom eveneens verplaatst naar 1 januari 
2023.  
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• De aanvraagperiode voor een subsidie op basis van de Subsidieregeling 
proefprojecten ANWkb heeft als huidige einddatum 31 maart 2022, drie 
maanden voor de eerder verwachte inwerkingtreding van de Wkb, en de 
einddatum van de regeling zelf is gelijk aan de eerder beoogde 
inwerkingtredingsdatum van de Wkb. Deze einddata zijn gekozen met als 
doel slechts proefprojecten te subsidiëren waarvan de ervaringen nog 
kunnen bijdragen aan de succesvolle inwerkingtreding van de Wkb. 
Doordat de inwerkingtredingsdatum is opgeschoven is het tot die tijd 
waardevol om te blijven oefenen met deze proefprojecten en de 
subsidieregeling voort te zetten.- 
 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
n.v.t. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Aanbiedingsbrief voorhang 
Subsidieregeling proefprojecten 
ANWkb 

  

2 Wijziging van de 
Subsidieregeling proefprojecten 
ANWkb in verband met de 
verlenging van de 
aanvraagtermijn voor een 
subsidie en aanpassing van de 
vervaldatum van die regeling 
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