
Bouwboef in de bak

De zomerperiode is voor de televisie een periode 

van rust. Het ene na het andere programma wordt 

herhaald. Zo ook bij SBS6, Boeven uit de Bouw is 

weer eens van de plank gehaald. Begin 2014 wil-

den de makers duidelijk maken hoe verdorven de 

bouwwereld is. Spanning en sensatie voor mensen 

die het nog niet gezien hebben, maar voor anderen 

oude koek. 

Wat ik mis bij zo’n herhaling is de follow-up. Juist 

wanneer een programma al wat jaren oud is. De 

herhaling biedt een uitgelezen kans om een oplos-

sing van de destijds gesignaleerde problemen aan 

te dragen. Welke hulp ontvingen de slachtoffers? 

Zijn hun problemen opgelost? Welke verande-

ringen hebben er in de consumentbeschermsfeer 

plaatsgevonden? 

Er is namelijk best wat gebeurd, de tijd tussen de 

eerste uitzending en nu. Misschien zelfs wel dankzij 

deze programma’s. Nu blijft het beeld hangen dat 

het nog steeds een zooitje is. Dat is een gemiste 

kans. Misschien is het ook te moeilijk voor pro-

grammamakers. Van adviezen als: ‘Vraag minimaal 

vijf offertes aan’ worden alleen de betere bedrijven 

de dupe. De rest flikkert een prijs op tafel en denkt 

‘Krijg ik de klus, dan verdien ik goud, en anders ga 

ik naar de volgende klant’.

Laten we voorlopig de consument eerst leren te 

weten wat ze vragen, dat vervolgens vastleg-

gen, naar de Algemene Voorwaarden vragen, bij 

voorkeur de Tweezijdige Algemene Voorwaarden. 

Hier laten de programmamakers meestal een steek 

vallen.

De uitzendingen zijn ook nog te zien bij Uitzending 

gemist. Bij de afleveringen www.uitzendinggemist.

net/aflevering/263638/Boeven_Uit_De_Bouw.html 

had de mededeling niet misstaan dat aannemer 

Olof S. in december 2015 in Engeland is veroor-

deeld tot 24 jaar gevangenisstraf, voor drugsmok-

kel. Een echte boef is nu de bouw uit! 

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de Branche-

vereniging voor Klussenbe-

drijven, VLOK

columnVergunningplicht 
checken
Vakmensen met vragen over bestemmingsplannen en 

vergunningvrij bouwen, raadplegen www.omge-

vingsloket.nl. Via deze site kun je snel de vergunning- 

en meldingplicht checken. Want vaak genoeg heeft 

een gemeente ook geen antwoord op de vergun-

ningvraag. Dankzij het loket kun je de klant klaarheid 

bieden. Ook kun je via de website alles in één keer 

online regelen en de status van de aanvraag volgen. 

Het loket biedt tevens informatie over omgevingsver-

Kosten besparen op kleine daken
Zelf verwijderen van kleine oppervlakten is de goed-

koopste optie, mits de huiseigenaar goedkeuring 

heeft van de gemeente en volgens de veiligheidsre-

gels te werk gaat. Boven de 35 m² moet de eigenaar 

een deskundig bedrijf inschakelen die een tarief zal 

berekenen dat ligt tussen de 65 tot 160 euro per 

vierkante meter voor het verwijderen en vervangen 

door nieuwe golfplaten. 

Asbestdak blijft liggen 
door verwachte kosten

Horecalawaai als 
omzetkans

Rond de 15 miljoen vierkante meter asbestdak 

op woningen en schuurtjes moet vóór 2024 ver-

vangen worden. Want in dat jaar is dakbedek-

king met asbest die aan de buitenlucht bloot-

gesteld is verboden, zoals platen op een schuur. 

Ruim de helft van de Nederlanders komt niet in 

actie vanwege de verwachte saneringskosten. 

Dit blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal, 

uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. 

Werk je regelmatig voor horecabedrijven of zie je 

daar brood in? Verdiep je dan in het fenomeen 

horecalawaai. Horecaondernemers komen 

regelmatig in aanraking  met een ambtenaar van 

de Wet milieubeheer (vroeger Hinderwet) over 

de vergunning vanwege klachten van omwonen-

den. De publicatie Horecalawaai de baas biedt 

een aanpak met richtlijnen waarmee de vakman 

zijn opdrachtgever oplossingen kan bieden. Het 

boek leert je lawaaiproblemen te doorgronden en 

situaties akoestisch beter in te schatten. Het boek 

biedt volgens uitgever SBRCUR veel informatie 

over toepasbare bouwconstructies en over de 

praktische haalbaarheid. 

Horecalawaai de baas, 64 pagina’s, 47 euro. 

Meer informatie: www.sbrcurnet.nl/produc-

ten/publicaties/horecalawaai-de-baas-2

gunning gerelateerde meldingen, denk aan de 

melding bouwwerk brandveilig gebruiken en de 

melding slopen en/of asbest verwijderen.

Meer informatie: www.omgevingsloket.nl

Sinds dit jaar bestaat een subsidieregeling voor 

het verwijderen van asbestdaken van 35 m² of 

groter. Tegenover iedere vierkante meter verwij-

derd asbestdak staat een tegemoetkoming van 

€ 4,50.

Tips voor het herkennen van asbest en vind 

tips voor het verwijderen van asbest: 

www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/

klussen/asbest/
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