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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Gemeenten en de VTH-Kwaliteitscriteria   

Met de ingang van de Omgevingswet veranderen enkele zaken. Wat niet verandert, is de juridische 

status van de kwaliteitscriteria en de verplichtingen voor gemeenten (en voor provincies).  

  

Zijn de kwaliteitscriteria van toepassing op de basistaken?  

Ja, het basistakenpakket dat wordt uitgevoerd door de omgevingsdiensten moet voldoen aan de 

kwaliteitscriteria (artikel 5.4). Dat is nu zo en dat blijft zo na inwerkingtreding van de Omgevingswet 

(artikel 18.23).  

  

Welke verplichting hebben de gemeenten ten aanzien van de kwaliteitscriteria?  

Er is geen wettelijke verplichting voor gemeenten (of provincies) om de modelverordening VTH over 

te nemen (noch in de Wabo noch in de Omgevingswet). Er is wel een verplichting om via de 

zorgplicht aan te geven hoe men de kwaliteit van de uitvoering van de thuistaken borgt. Dit kan dus 

via de modelverordening, maar kan ook bijvoorbeeld via een beleidsregel.   

  

Wat is/wordt de juridische status van de kwaliteitscriteria?  

In de Wabo is in artikel 5.5 opgenomen dat de betrokken bestuursorganen zorgdragen (bedoeld 

wordt hier zorgplicht) voor een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving van betrokken 

wetten voor de niet-basistaken. Gemeenteraden (of PS) kunnen regels stellen over de uitvoering 

en handhaving in opdracht van burgemeester en wethouders (of GS).  

  

In de Omgevingswet is een vergelijkbaar artikel opgenomen (18.20 zorg kwaliteit uitvoering en 

handhaving) dat de betrokken bestuursorganen zorgdragen voor een goede kwaliteit van de 

uitoefening van de uitvoeringstaak en de handhavingstaak en in lid 3 dat de gemeenteraad regels 

kan stellen over de uitoefening van deze taken door het college van burgemeester en wethouders.  

  

Wat betekent het onverkort vaststellen van de modelverordening VTH?   

De verordening gaat uit van een brede verantwoordelijkheid van gemeenten (en provincies) voor 

kwaliteit. Dat wil zeggen dat als vertrekpunt wordt genomen dat alle uitvoerings- en 

handhavingstaken van burgemeester en wethouders op grond van Wabo of de Ow, onderwerp van 

de verordening vormen. Het gaat dan om thuistaken, die burgemeester en wethouders ‘in eigen 

huis’ verrichten, de basistaken die in opdracht van burgemeester en wethouders door 

omgevingsdiensten worden verricht en de plustaken, die burgemeester en wethouders naast de 

basistaken hebben belegd bij de omgevingsdienst. Behalve milieutaken betreft het dus ook 

uitdrukkelijk de zogenoemde BRIKS-taken (bouw-, reclame-, inrit-, kap- en sloopvergunningen).  
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