
Integraal toezicht op de Wabo
De vereniging BWT Nederland, het platform milieuhandhaving 
grote gemeenten en het landelijk netwerk brandpreventie NVBR 
hebben samen met het ministerie van VROM een integraal 
toezichtprotocol ontwikkeld.
Het integrale toezichtprotocol is het hulpmiddel voor het houden 
van integraal, kwalitatief, meetbaar en efficiënt toezicht.

Het toezicht voor milieu, brandweer en bouw- en woningtoezicht 
wordt binnen het integrale toezichtprotocol uniform in voor het 
project op maat gegenereerde checklisten beschreven. Het 
protocol beschrijft transparant en objectief wat een inspecteur 
moet controleren. Kenmerkend hierbij is dat bestuurlijke keuzes 
op een praktische manier zijn doorvertaald naar de uitvoering.

Modulaire opbouw
Het integrale toezichtprotocol is 
modulair opgebouwd. Aan de ene 
kant vanuit de vakdisciplines bouw, 
milieu en bouw- en woningtoezicht 
en aan de andere kant vanuit de 
realisatie, gebruiks- en sloopfase.
De 9 modulen zijn ieder gevuld 

Maatwerk per project en inrichting

De 9 modulen zijn ieder gevuld 
met vakspecifieke 
aandachtspunten per projectfase.
Bouw en sloop kent procesgeori-
ënteerde toezicht momenten en 
milieu kent toezicht vanuit een 
momentopname. Allen vanuit de 
volgens de door het bestuur 
vastgelegde prioriteiten en 
toetsingsniveaus.



Wat is de ambitie

Vanuit de praktijk is een duidelijke vraag naar een hulpmiddel 
voor het toezicht. Er is een roep om efficiëntie en 
uitwisselbaarheid van gegevens, eenduidigheid bij het stellen van 
prioriteiten en de kwaliteit van controles. Vandaar dat het iTP van 
u is. Van u als manager en van u als toezichthouder. Maar alleen 
samen met u kan het iTP nog verder worden ontwikkeld.

De ambitie van het ministerie van VROM en de vakorganisaties 
is om het integraal toezichtprotocol te laten uitgroeien toe DE 
landelijke standaard voor het omgevingstoezicht.
Het is nu te gebruiken, en zal op korte termijn worden ingebouwd 
in de meeste applicaties voor vergunningen en handhaving.

De Big Eight
Kwaliteitseisen Handhaving Wabo

Roep om efficiëntie

Kwaliteitseisen Handhaving Wabo
zijn opgenomen in de Bor en eisen 
een programmatische, strategische 
en onderling op elkaar afgestemde 
uitvoering van de handhavingsbe-
voegdheden. Grondslag voor pro-
fesionaliteit en kwaliteit binnen 
toezicht en handhaving op de 
Wabo is de dubbele regelkring. De 
Big Eight. Het toezichtprotocol is 
het hulpmiddel om toezicht uit te 
voeren volgens deze Big Eight.

� prioriteren

� plannen

� uitvoeren

� rapporteren

� monitoren
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