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Wat zijn uw verwachtingen?



Wat willen we u meegeven vandaag?

• De relatie van alle VTH processen

• De beleidscyclus

• Impact Omgevingswet (OW) en de Wkb op de Toezichthouder 

• Het proces T&H met impact OW

• De details per processtap

• De aandachtspunten per processtap

• De tools om zelf aan de slag te gaan

• Het proces met impact Wkb

• De aandachtspunten per processtap

• De tools om zelf aan de slag te gaan



Samenhang van alle VTH processen, waar de 
Omgevingswet impact op heeft

Behandelen melding 

bouwactiviteit

Behandelen 

vergunningaanvraag

Verkennen en 

begeleiden initiatief

Omgevingsoverleg 

(DSO)

Omgevingsvergunning 

aanvraag (DSO)

Toezicht en 

handhaving

Indien nodig uitstap naar

+ behandelen meldingen Melding bouwactiviteit 

(meldingsplicht DSO)

Gereedmelding bouw: 

dossier bevoegd gezag 

(meldingsplicht DSO)

Kennisgeving start bouw 

(informatieplicht DSO)

Einde bouwactiviteiten 

(informatieplicht DSO)

Strijdigheid Bbl

(informatieplicht DSO)



Rol voor T&H in de beleidscyclus

Toetsing regels in praktijk

Vaststellen regels

➔ Interne adviesrol (nieuw)!

➢ Omgevingsplan breder dan 

bestemmingsplan

➢ Prioriteitstelling T&H

➢ Toezichtbeleid: uniform in de 

regio?



Belangrijkste veranderingen voor de toezichthouder

❑ Van vergunningen naar algemene regels

❑ Meer algemene en specifieke zorgplichten

❑ Meer doelvoorschriften, minder middelvoorschriften

❑ De aanvliegroute is integraal ipv sectoraal

❑ Van inrichting naar activiteit: meer regie op samenhang in verzoeken nodig 

❑ Meldingplicht: verboden om bepaalde activiteiten uit te voeren zonder melding

❑ Informatieplicht: aanleveren gegevens (ook 4 weken voor start), geen verbod op starten

❑ DSO-LV nog geen toegevoegde waarde (niet bedoeld om te gebruiken bij 

samenwerken), binnen het Toezicht proces (wel binnen het Wkb proces!)

❑ Inspectieview is de voorziening voor het uitwisselen van informatie over 

handhaving (verplicht bij wettelijke taken OD)

❑ De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen vraagt een andere rol van T&H



Is er binnen uw organisatie iemand bezig met het in kaart 

brengen van de impact van de Omgevingswet op het werk 

van de toezichthouder (en handhaver)?

Rood = nee, nog niet

Oranje = ja, daar zijn we 

net mee gestart (< 6 

maanden geleden)

Groen = ja, hier zijn we al 

minimaal 6 maanden mee 

bezig



De procesplaat

Opbouw procesplaat

▪ 4 proces stappen

▪ Verschillende lagen

▪ Groene tekst: →impact van de 

Omgevingswet

▪ Blauwe tekst: impact WKB

https://vng.nl/artikelen/werkende-processen


Voorbereiden toezicht

Informatie uitwisseling vanuit 

vergunningen/meldingen 

naar T&H (in VTH systeem)

Integraal voorbereiden 

van toezicht?

Gebruik (integrale?) 

checklist?

• Integrale 

advisering?

• Toezichttafel?

Afspraken met OD over hun 

rol + over gemeente 

specifieke regels in 

omgevingsplan

T&H beleid aanpassen; 

nieuw instrument is 

omgevingsplan

Rol/gevraagde competenties 

toezichthouders straks anders 

ivm doel centraal ivm middel + 

meer zorgplicht en meer 

algemene regels 

Alle toezicht-triggers 

registreren in VTH 

systeem? (klachten, 

kcc/website/..)

Door College zijn 

personen 

aangewezen die 

toezicht uitvoeren



Uitvoeren toezicht

Integraal uitvoeren 

van toezicht?

Zie Wkb

VTH mobiele versie 

beschikbaar op 

tablet?

DSO SWF mag niet 

gebruikt worden voor T&H 

proces! (andere vorm 

vinden van contact 

ketenpartners)

Alle communicatie met de 

aanvrager expliciet 

benoemd in het proces en 

vastgelegd in het VTH 

systeem?

Sjablonen: alle 

documenten 

(brieven/besluiten/ 

checklisten) OW-proof

maken



Voorbereiden handhaven

Zie Wkb

Handhaven proces ook 

in VTH systeem?

Integraal voorbereiden 

handhavingsbesluit? (alle 

elementen)

Beoordelen mogelijkheid 

tot legaliseren: hoe 

organiseer je dat? 

(gebruik intaketafel?)



Uitvoeren handhaven

Toezichthouder: rol in 

beleidscyclus (hier: 

evalueren en 

heroverwegen regels)



Gaat dit proces en de aandachtspunten u verder helpen in 

de voorbereidingen voor 01-01-2023?

Rood = nee, ik vind het 

lastig om te bepalen wat 

er nu moet gebeuren

Oranje = het helpt wel 

een beetje, maar dit is 

voor ons nog te weinig

Groen = ja, dat gaat zeker 

helpen



Zelf aan de slag?

Er is al veel informatie beschikbaar, waarmee u zelf aan 

de slag kunt gaan!



Topvragen per proces, ter ondersteuning

https://vng.nl/artikelen/werkende-processen


De impact van de Wkb
op dit proces



Omgevingsvergunning + bouwmelding: de (ideale) volgorde

1. Aanvraag omgevingsplan-
vergunning (afh. Lokale regels)

2. Bouwmelding (Wkb)

3. KB voert kwaliteitsborging 
uit volgens borgingsplan

4. Gereedmelding (melder)

Dossier bevoegd gezag en 

verklaring, aan te leveren 10 

werkdagen voor 

ingebruikname

Gereedmelding

Gereed-
melding

--

Uitvoering borgingsplan door 

kwaliteitsborger

Kwaliteitsborging

Kwaliteits-
borging

0

Twee dagen voor start 

bouw melding aan 

bevoegd gezag

Melding start bouw

Start bouw

4

Melding bij bevoegd 

gezag: borgingsplan, 

instrument, 

kwaliteitsborger

Melding bouwactiviteit

Melding 
bouw-

activiteit

8

Beoordeling aan 

welstand, 

bestemmingsplan, etc.

Aanvraag omgevings-

planactiviteit

Aanvraag 
Omgevings-

planactiviteit

Optioneel: 

Verkennen en 

begeleiden 

initiatief

-

Rol toezichthouder

Melding 

bouwactiviteit 

(meldingsplicht)

Start bouw 

melding 

(informatieplicht)

Gereed bouw 

melding 

(meldingsplicht)

Einde bouw 

werkzaamheden 

(informatieplicht)

Strijdigheid Bbl

(informatieplicht)

Deze gewijzigde werkwijze 

voor de vergunningverlener 

start direct per 01-01-2023

Er zal na 01-01-2023 ook nog 

veel Toezicht gehouden worden 

op basis van de “oude” 

wetgeving

1 dag na 

beëindiging 

werkzaamheden

Einde bouw-
werkzaamheden



Voorbereiden toezichtWkb impact
Gevolgklasse 1: melding 

bouwactiviteit indienen bij 

gemeente (4 weken voor start 

bouw)

Gevolgklasse 1: bouwtechnische toets 

door externe kwaliteitsborger (stelt 

risico beoordeling en borgingsplan op)

Nadenken over ontvangst en 

beoordeling melding 

bouwactiviteit (rol verdeling 

vergunningen/toezicht)

Na beoordeling melding bouwactiviteit: 

voorbereiden op toezicht:

- Beoordelen risico’s en borgingsplan 

obv T&H beleid

- Bepalen extra informatie tijdens de 

bouw nodig

De melding bouwactiviteit is 

1 jaar geldig: wat doen bij 

start bouw > 1 jaar?

Veel verschillende triggers 

vanuit het DSO, die zaken 

worden in het VTH systeem: hoe 

hou je ze bij elkaar en hoe zien 

de behandel-stappen eruit?



Uitvoeren toezicht
Wkb impact

Bepalen in T&H beleid waar 

je wel en niet naartoe gaat 

voor controle

Toezichthouder doet ook 

controle nav

omgevingsvergunning 

(ruimtelijk en welstand)

Input:

- Eigen constatering

- Start bouw (informatieplicht DSO)

- Extra informatie eventueel

- Bericht van kwaliteitsborger eventueel (informatieplicht 

strijdigheid (geen verklaring of einde kwaliteitsborger) ➔

gemeente handhaven)

Dan: controleren en bepalen handhaven of niet



Voorbereiden handhavenWkb impact

Na controle kan blijken dat er 

overgegaan moet worden op 

handhaven: zelfde proces als 

Omgevingswet proces

Input aan het einde van bouwtraject: 

Gereedmelding bouw (melding in DSO), 

met verklaring kwaliteitsborger en dossier 

bevoegd gezag

➔ wie beoordeelt deze stukken 

(volledigheid)?; rolverdeling 

vergunningen/toezichthouder?

Er ligt standaard een verbod op ingebruikname op 

het gebouwde: deze blijft van kracht binnen de 2 

weken behandeltijd. 

Na OK of geen bericht binnen 2 weken: verbod 

opgeheven. Na NOK bericht: verbod blijft erop 

liggen



Is er binnen uw organisatie iemand bezig met het in kaart 

brengen van de impact van de Wkb voor het werk van de 

toezichthouder?

Rood = nee, nog niet

Oranje = ja, daar zijn we 

net mee gestart (< 6 

maanden geleden)

Groen = ja, hier zijn we al 

minimaal 6 maanden mee 

bezig



Zelf aan de slag met de Wkb?

Er is al veel informatie beschikbaar, waarmee u zelf aan 

de slag kunt gaan!



Topvragen en het proces

https://vng.nl/artikelen/werkende-processen


Detailuitwerkingen: Gemma 



Meer weten?

• Te gebruiken instrumenten voor proefprojecten: 

https://www.stichtingibk.nl/instrumenten/

• Toegelaten instrumenten tot het definitieve stelsel:
Zoeken in het Register Kwaliteitsborging | Toelatingsorganisatie 
Kwaliteitsborging Bouw (tlokb.nl)

• Q&A:

https://www.helpdeskbouwregels.nl/Vragen?t=%2bTrefwoord:WKB

https://www.stichtingibk.nl/faq/

https://www.gemmaonline.nl/index.php/Wet_Kwaliteitsborging_voor_
het_bouwen

https://www.stichtingibk.nl/instrumenten/
https://www.tlokb.nl/register-kwaliteitsborging
https://www.helpdeskbouwregels.nl/Vragen?t=%2bTrefwoord:WKB
https://www.stichtingibk.nl/faq/
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Wet_Kwaliteitsborging_voor_het_bouwen



