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In deze nieuwsbrief: 
• Bijeenkomst BIM-ILS 31 maart 2022 uitgesteld 
• NTF-ledenvergadering september 2022 

• Verkrijgbaarheid materiaal en energie 
• Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen 
• Ontwikkeling NTF-kwaliteitstandaard 

 
 
 

Voorwoord 
Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief van de 
NTF. Aan het einde van 2021 voelden we in 
Nederland de vrijheid terugkomen en waren we 
de strijd tegen het coronavirus aan het winnen. 
Wie had toen kunnen bedenken dat we 
geconfronteerd zouden worden met de heftige 
oorlog in de Oekraïne. Daar waar we tijdens de 
coronapandemie de saamhorigheid zagen 
verdwijnen, zien we nu dat we met allerlei 
samenwerkingen en acties als één geheel achter 
de slachtoffers staan en zoveel mogelijk 
ondersteuning willen bieden aan de mensen in 
de Oekraïne.  
Wat gaat deze oorlog voor onze economie 
betekenen?  

De energie- en brandstofprijzen schieten 
omhoog en de onzekerheid voor wat betreft de 
economische ontwikkelingen is aanwezig. 
Wederom krijgt de industrie te maken met de 
beperkte materiaalverkrijgbaarheid en de 
onzekerheid voor wat betreft de 
materiaalprijzen. We hopen voor Oekraïne dat 
de politieke onderhandelingen er snel toe leiden 
dat de rust en vrede weer snel gevonden wordt. 
Op dat gebied kunnen wij als branche, bedrijven 
of personen weinig invloed uitoefenen.   
Gelukkig zijn er nationale initiatieven (Giro 555) 
waar iedereen een bijdrage kan leveren om hulp 
aan de mensen in Oekraïne te geven.   

Bestuursvergaderingen bij Trahecon en Ketelaars Staaldesign 
Tijdens de afgelopen jaren hebben we als NTF-bestuur strikt de maatregelen rondom Covid-19 
gevolgd. Daar waar de mogelijkheden er waren, hebben we geprobeerd de NTF-
bestuursvergaderingen te organiseren bij een van de NTF-leden om op die manier toch in contact te 
blijven met de leden.  
 
Lijkt het u leuk om een keer het NTF-bestuur in uw bedrijf te ontvangen en rond te leiden en bij de 
bestuursvergadering aanwezig te zijn, dan kunt u dat laten weten via info@trappenfabrikanten.nl. Na 
afloop va de vergadering is er altijd een informele bijeenkomst, waarbij we afsluiten met een  
drankje. 
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NTF-ledenvergadering 
Gelukkig kunnen fysieke bijeenkomsten eindelijk weer georganiseerd worden. De laatste fysieke NTF-
ledenvergadering dateert van 16 januari 2020 bij Wehkamp in Zwolle. Het wordt weer tijd dat er een 
vergadering wordt gepland en -zoals vanouds- gecombineerd met een uitstapje. 
 

Dit keer wordt de vergadering gecombineerd met een bezoek aan Zuid-Limburg. De geplande 

datum is vrijdag 30 september (vanaf 18.00 uur) tot en met zaterdag 1 oktober 2022. 

 
Het programma is nog in de maak en wordt u ruim van tevoren toegestuurd.  
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Wij hopen u dan allemaal weer te zien! 
 

Bijeenkomst BIM - ILS configurator 
In eerdere berichten hebben wij 
aangegeven dat er op 31 maart 2022 
een BIM-bijeenkomst wordt 
georganiseerd. Het project betreffende 
de NTF-ILS configurator (Informatie 
Levering Specificatie) is in volle 
ontwikkeling en we verwachten dit 
binnenkort aan u te kunnen 
presenteren. De geplande bijeenkomst 
van 31 maart 2022 is dus nog even 

uitgesteld en we komen binnenkort met een 
nieuwe datum.  

De inhoud van de bijeenkomst is wel bekend. Op 
een zeer praktische wijze wordt in een BIM-
model aangegeven hoe men de NTF-ILS toepast. 
Zo wordt bijvoorbeeld en steektrap in het model 
geplaatst, met daarbij alle relevante informatie 
die wij als NTF uniform kunnen toevoegen. 
De BIM-bijeenkomst is bijzonder geschikt voor 
tekenaars die met modellen werken. Tijdens de 
bijeenkomst wordt ingespeeld op vragen die de 
deelnemers hebben en worden de vragen direct 
praktisch beantwoord aan de hand van 
voorbeelden. 

Bestuursvergadering bij potentieel NTF-lid Trahecon in Waalwijk 

 

Bestuursvergadering bij NTF-lid Ketelaars Staaldesign in Nederweert 
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Aanvullende informatie: NEN-EN-ISO 19650 
wordt wereldwijd beschouwd als dé standaard 
voor het management van digitale informatie in 
de levenscyclus van bouwwerken. In 2019 is 
deze norm overgenomen door Nederland. De 
standaard beschrijft de samenwerkings-
processen voor effectief beheer van informatie. 
Een informatie leveringsspecificatie (ILS) vervult 
binnen de norm een sleutelrol als het gaat om  

de standaardisering van digitale informatie en 
wordt in toenemende mate gebruikt als 
contractstuk. Bovendien wordt een ILS steeds 
vaker onderdeel van de gunningscriteria. Maar 
tot nu toe moet voor elk project een aparte ILS 
gemaakt worden. Dit wordt gezien als 
foutgevoelig, ingewikkeld en tijdrovend. De 
onlinetool moet hier verandering in brengen. 

 

Verkrijgbaarheid materiaal en energie 
In het laatste halfjaar is veel onzekerheid de staalmarkt binnengeslopen. Natuurlijk is 
dat vooral gevoed door de steeds maar dalende importprijzen, waarmee zowel de 
Europese fabrieken als ook de afnemers met name in het 4e kwartaal te maken 
kregen. Maar die gevoelens zijn zeker mede veroorzaakt door diverse andere 
kwesties.  

 

Wat wordt de invloed op de economie en met name de prijzen van staal 
inzake de oorlog in Oekraïne? Wat gaat bijvoorbeeld de EU-Commissie 
doen met de evaluatie van de huidige importheffingen? En welk effect zal 
de oplopende inflatie op de economische ontwikkelingen hebben en zal dan 
wellicht tevens de rente op korte termijn gaan stijgen? Maar ook hoe gaan 
de staalproducenten om met de torenhoge energiekosten respectievelijk 
het mogelijke tekort aan steenkool? Komt het hoge productieniveau in 
China van medio 2021 weer terug nadat de Olympische Spelen èn het winterseizoen voorbij zullen 
zijn en zo ja, welk effect zal dat hebben op de staalprijzen? Ook speelt een rol bij de economische 
ontwikkelingen hoe het verloop zal zijn van de Covid-19 Omikron-variant, dat nu al een negatief 
effect heeft op de productiviteit bij een aantal staalbedrijven. En ook nog zeer recentelijk het nieuws 
uit de Verenigde Staten, dat ondanks de vorige maand afgesloten overeenkomst tussen de EU en de 
VS inzake de opheffing van de wederzijdse importheffingen wellicht toch niet alle Europese landen 
van die heffing zouden worden uitgesloten.  
 

Kortom veel vragen die lastig te beantwoorden zijn en als gevolg daarvan het 
moeilijk is om de juiste beslissingen te nemen. Feit is ook dat voorraden bij de 
afnemers nog steeds hoog zijn en staalprijzen nog instabiel, waardoor er nog 
weinig animo bestaat nieuwe inkoopcontracten af te sluiten. Want ja, misschien 
moet een aantal verbruikers en distributeurs eigenlijk wel weer materiaal 
bestellen, maar dan is de vraag of het huidige prijsniveau het juiste om nu toe te 
slaan?  

 

Er zijn echter gelukkig ook goede berichten te melden. Bij de bouw- en constructiebedrijven, alsmede 
de metaalverwerkende industrie zijn de orderboeken goed gevuld. Afgezien van de werkelijke 
behoefte aan en het aanbod van staal, dus het gebruikelijke spel van vraag en aanbod, waarmee de 
richting van de basisprijzen bepaald wordt, schermen enkele fabrieken met het idee een extra 
toeslag voor energiekosten in te voeren, zoals dat door diverse producenten van lang materiaal 
(staaf- en balkstaal) al gedaan schijnt te zijn.  
 

Samengevat is er nog heel veel onduidelijk en blijft het afwachten hoe de staalmarkt zich op langere 
termijn gaat ontwikkelen. Vooralsnog denken we daarom dat aan het prijzenfront deze maand niet 
veel spectaculairs te verwachten is, maar zal het in de komende weken hopelijk meer duidelijk gaan 
worden wat de trend zal zijn. Bron: Staaljournaal - januari 2022 

 

? ? 
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Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen 

De introductie van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) stond gepland op 1 juli 2022. 
Deze Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is gekoppeld aan de nieuwe omgevingswet. Omdat met 
name het digitale stelsel achter deze wet vertraging heeft opgelopen is de introductie verplaatst naar 
1 januari 2023. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten 
(gevolgklasse 1), daarna volgen eventueel de meer complexere. 
 
Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wkb aangenomen. De Wkb heeft als doel de 
bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private 
kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere 
en professionele opdrachtgevers uitgebreid.  
 
 

De Wkb en de Omgevingswet 
Tijdens de implementatie van de Wkb wordt zo 
nauw mogelijk aangesloten op de implementatie 
van de nieuwe Omgevingswet. Niet alleen moet 
de bouwopgave een prominente plaats krijgen in 
zowel de omgevingsvisie en het omgevingsplan, 
ook de werkprocessen en het DSO (Digitaal 
Stelsel Omgevingswet) moeten aansluiten op de 
Wkb. 
 

 
 
Onze verwachting is dat de geplande datum (1 
juli 2022) voor de invoering van de 
omgevingswet en de daaraan gekoppelde Wkb 
niet gehaald wordt. Waarschijnlijk wordt de 
introductie van de omgevingswet met 6 
maanden uitgesteld en treedt de nieuwe Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 
januari 2023 in werking. 
 
De Wet Kwaliteitsborging heeft 3 doelen:  
 
1. Verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit 
2. Verbeterde positie van de consument 
3. Stimuleren van kwaliteitsverbetering en 

faalkostenvermindering 

Het bouwproces 
Om de doelen van de Wkb te bewerkstelligen 
wordt het proces voor vergunningverlening in 
tweeën opgeknipt:  
 
1. De ruimtelijke component (toets aan 

omgevingsplan en -veiligheid):  
Deze loopt via de gemeente. 
 

2. De bouwtechnische component:  
Hiervoor wordt de papieren toets op het 
bouwplan vooraf vervangen door toetsing in 
de praktijk op het bouwwerk zoals gebouwd. 
De vergunninghouder wordt verplicht een 
onafhankelijke kwaliteitsborger in te 
schakelen die tijdens de bouw toetst op 
conformiteit met de bouwtechnische 
voorschriften uit het Bouwbesluit en 
verklaart of de getoetste onderdelen aan de 
voorschriften voldoen. Dit wordt bij private 
partijen belegd. Het bouw- en 
woningtoezicht, zoals gemeenten dat nu 
uitvoeren, wordt een taak van 
marktpartijen. Een verklaring van de 
kwaliteitsborger zal bij oplevering 
voorwaarde zijn voor ingebruikname.  
Bron: Publicatie Vereniging Nederlandse 
Gemeenten VNG 
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Ontwikkeling NTF-kwaliteitsstandaard 
Omdat we vroeg of laat geconfronteerd worden met de bovenstaande 
Wet op de Kwaliteitsborging voor het bouwen, gaan we als NTF een 
kwaliteitsstandaard ontwikkelen waarmee we een vaste standaard 
binnen de branche willen vastleggen waaraan een trap of bordes 
minimaal aan moet voldoen. Deze standaard moet het voor een externe 
partij een stuk eenvoudiger maken om een controle op het bouwwerk 
uit te voeren. Deze externe partij kan bijvoorbeeld een door de klant 
aangewezen borger zijn. 

 
We gaan binnen de NTF starten met een kleine werkgroep bestaande uit Jelle Jonkers, Kees Mol, 
Berry Donkers en Ron den Toom. Door middel van de NTF-nieuwsbrief houden we u op de hoogte 
van de ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp. 
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Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de branchegroep Nederlandse Trappen Fabrikanten (NTF). NTF een branchegroep van de Metaalunie. 
Voor informatie, advertenties en redactionele bijdragen kunt u contact opnemen Ron den Toom, branche-manager van NTF. Aan de inhoud 
van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 
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