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Cesuurbepaling EVC VTH Kwaliteitscriteria 2.2 

De Kwaliteitscriteria 2.2 zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-

taken) door gemeenten en provincies in het Omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in de 

organisatie te borgen. Dergelijke organisaties moeten aantonen dat ze voldoen aan de criteria en de taken 

hebben belegd bij deskundige medewerkers. 

Binnen de vigerende VTH Kwaliteitscriteria 2.2 wordt onderscheid gemaakt in 27 deskundigheidsgebieden. Elk 

deskundigheidsgebied is opgebouwd uit de volgende elementen die betrekking hebben op ‘deskundigheid’: 

activiteiten, basisopleiding, aanvullende opleidingen, werkervaring, basiskennis en diepgaande kennis. Elk 

element bestaat uit één of meerdere criteria. Doordat nagenoeg elk deskundigheidsgebied uit meerdere 

activiteitenclusters (gebaseerd op type activiteiten of complexiteit van het werk) bestaat, omvat de VTH 

Kwaliteitscriteria 2.2 liefst 172 ‘meetlatten’. Elk activiteitencluster (‘meetlat’) bevat dezelfde bovengenoemde 

elementen, maar bestaat uit een unieke set aan criteria. In bijlage 1 zijn de activiteitenclusters (‘meetlatten’) in 

alfabetische volgorde weergegeven. 

Tijdens een EVC-traject wordt in kaart gebracht welke criteria uit één of meerdere activiteitenclusters 

(‘meetlatten’) een medewerker wel en (nog) niet beheerst. Om te voldoen aan een activiteitencluster en 

daarmee recht te hebben op een vakbekwaamheidsbewijs voor die ‘meetlat’, dient de medewerker 75% van de 

gestelde criteria te beheersen. Voor de eerder genoemde elementen gelden de volgende percentages: 

 

Element Percentage 

Activiteiten 40% 

Basisopleiding 20% 

Aanvullende opleidingen 10% 

Werkervaring 15% 

Basiskennis 10% 

Diepgaande kennis 5% 

Totaal 100% 

 

Indien een element uit meerdere criteria bestaat wordt het genoemde percentage evenredig verdeeld over het 

aantal criteria. De gedachte achter bovenstaande percentageverdeling is dat de praktijkervaring (‘activiteiten’ en 

‘werkervaring’) van de medewerker met 55% net iets zwaarder weegt dan de theorie en kennis (‘basisopleiding’, 

‘aanvullende opleidingen’, ‘basiskennis’ en ‘diepgaande kennis’) met 45%. 

Aanvullende opmerkingen: 

- Tijdens een EVC-traject kunnen meerdere activiteitenclusters (‘meetlatten’, zie bijlage 1) worden 

gehanteerd. 

- Op het vakbekwaamheidsbewijs (achterkant) worden de activiteitenclusters gepresenteerd waarvan de 

EVC-kandidaat minimaal 75% van de onderliggende criteria beheerst. 

- In de Kwaliteitscriteria 2.2 wordt ook gesproken over een ‘frequentie’ of aantal vlieguren waarmee de 

deskundigheid zou moeten worden uitgevoerd. Aangezien ‘frequentie’ geen onderdeel uitmaakt van 

deskundigheid maar tot de zogeheten ‘continuïteit’ van de uitvoerende organisatie behoort, wordt dit 

element niet meegenomen in het EVC-traject. 

- Een ‘spelregel’ in de Kwaliteitscriteria 2.2 is dat aan de basisopleiding (‘relevante mbo of hbo’) ook kan 

worden voldaan met aantoonbaar verkregen werk- en denkniveau door opgedane ervaringen. Kortom, 

door activiteiten aan te tonen in het EVC-traject wordt het vereiste niveau aangetoond waarmee het 

element ‘basisopleiding’ wordt vrijgesteld.  



Bijlage 1: Deskundigheidsgebieden met activiteitenclusters 

Nr.  Deskundigheidsgebieden en activiteitenclusters (‘meetlatten’) 

1. 1. Afvalwater (indirecte lozingen) 

2 1. Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluiten 

 2. Behandelen juridische aspecten handhaving 

 3. Behandelen juridische aspecten vergunningverlening 

3. 1. Bodem, bouwstoffen, water - Activiteit 1 

 2. Bodem, bouwstoffen, water - Activiteiten 2 en 3 

 3. Bodem, bouwstoffen, water - Activiteit 4 

4. 1. Bouwfysica - Activiteiten 1 t/m 5 alleen eenvoudige situaties 

 2. Bouwfysica - Activiteiten 1 t/m 5 één of meerdere complexe situaties 

 3. Bouwfysica - Activiteiten 6 t/m 10 

5. 1. Brandveiligheid - Activiteiten 1 t/m 7 

 2. Brandveiligheid - Activiteiten 8 t/m 11 

6. 1. Buitengewone opsporing milieu, welzijn en infrastructuur 

7. 1. Casemanagen - Alleen eenvoudige situaties 

 2. Casemanagen - Eén of meerdere complexe situaties 

8. 1. Constructieve veiligheid 

9. 1. Cultuurhistorie - Activiteiten 1 t/m 5 

 2.. Cultuurhistorie - Activiteiten 6 t/m 10 

 3.. Cultuurhistorie - Activiteiten 11 t/m 15 

10. 1. Exploitatie en planeconomie 

11. 1. Externe veiligheid - Activiteiten 1 en 2 

 2. Externe veiligheid - Activiteit 3 

 3. Externe veiligheid - Activiteit 4 

 4. Externe veiligheid - Activiteit 5 

 5. Externe veiligheid - Activiteit 6 

12. 1. Geluid (milieu en bouw) 

13. 1. Groen en ecologie (Wabo) - Activiteit 1 

 2. Groen en ecologie (Wabo) - Activiteiten 2 t/m 4 

14. 1. Groen en ecologie (Wnb) - Activiteit 1 

 2. Groen en ecologie (Wnb) - Activiteiten 2 en 3 



15. 1. Ketentoezicht - Activiteiten 1 t/m 5 

 2. Ketentoezicht - Activiteiten 6 t/m 10 

 3. Ketentoezicht - Activiteiten 11 en 12 

16. 1. Luchtkwaliteit - Activiteiten 1 en 2 

 2. Luchtkwaliteit - Activiteiten 3 t/m 5 

 3. Luchtkwaliteit - Activiteit 6 

17. 1. Sloop en asbest 

18. 1. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte - Activiteit 1 alleen eenvoudige situaties 

 2. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte - Activiteit 1 één of meerdere complexe situaties 

 3. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte - Activiteit 2 

 4. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte - Activiteiten 3 en 4 alleen eenvoudige situaties 

 5. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte - Activiteiten 3 en 4 één of meerdere complexe situaties 

19. 1. Toezicht en handhaving bodem – Activiteiten 1 t/m 6 alleen eenvoudige situaties 

 2. Toezicht en handhaving bodem – Activiteiten 1 t/m 7 één of meerdere complexe situaties 

20. 1. Toezicht en handhaving bouwen en RO - Activiteiten 1 t/m 6 alleen eenvoudige situaties 

 2. Toezicht en handhaving bouwen en RO - Activiteiten 1 t/m 6 één of meerdere complexe situaties 

21. 1. Toezicht en handhaving groene wetgeving 

22. 1. Toezicht en handhaving milieu - Klasse I en II 

 2. Toezicht en handhaving milieu - Klasse I, II en III algemeen 

23. 1. Toezicht en handhaving milieu - Klasse I, II en III procesindustrie (IPPC) 

 2.. Toezicht en handhaving milieu - Klasse I, II en III agrarisch (IPPC) 

24. 1. Toezicht en handhaving milieu - Klasse I, II en III afval 

25. 1. Toezicht en handhaving milieu - Klasse III BRZO 

26. 1. Vergunningverlening bouwen en RO - Activiteiten 1 t/m 5 alleen eenvoudige situaties 

 2. Vergunningverlening bouwen en RO - Activiteiten 1 t/m 5 één of meerdere complexe situaties 

27. 1. Vergunningverlening milieu - Activiteiten 1 t/m 4 Klasse I en II 

 2. Vergunningverlening milieu - Activiteiten 1 t/m 4 Klasse I, II en III algemeen 

 3. Vergunningverlening milieu - Activiteiten 1 t/m 4 Klasse I, II en III procesindustrie (IPPC) 

 4. Vergunningverlening milieu - Activiteiten 1 t/m 4 Klasse I, II en III agrarisch (IPPC) 

 5. Vergunningverlening milieu - Activiteiten 1 t/m 4 Klasse I, II en III afval 

 6. Vergunningverlening milieu - Activiteiten 5 en 6 alleen Klasse I, II en III inrichtingen 

 


