
KOSTEN
€ 1.500

Abonnees van BouwKennis met een Basis of Pro Abonnement ontvangen 10% korting 

MET DIT RAPPORT WEET JE

› Op welke veranderingen jij voorbereid moet zijn en welke kansen en bedreigingen dit biedt

› Welke impact het veranderende beleid en wetgeving heeft op jouw business

› Alle belangrijke beleidslijnen en bijbehorende regelgeving in de gebouwde omgeving, inclusief de belangrijkste 

milestones in de komende decennia

BELEID EN REGELGEVING 
IN BEELD

Beleidskoersen en wet- en regelgeving in de gebouwde omgeving veranderen razendsnel. De impact hiervan is enorm, op 
vele punten: denk aan bouwtechnische eisen, marktwerking en  veranderende rollen in de bouw . Het is van invloed op wat 
we bouwen, hoe we bouwen, waar we bouwen, hoe die gebouwen er uitzien en welke opdrachtgevers belangrijker worden. 
BouwKennis geeft een uniek overzicht van de belangrijkste beleidsontwikkelingen en regelgeving, plus een analyse van de 
impact ervan op jouw business. 

2015 2019 2021 2023 2030 2040 2050

Verplicht 
energielabel 
utiliteit

Conferentie 
‘Parijs’

BENG-eisen

1 laadpaal op 10 
parkeerplaatsen 
bij kantoren, 
bedrijfsgebouwen 
en retail

Conferentie 
‘Glasgow’

55% CO2-reductie 
t.o.v. 1990

50% reductie 
van primaire 
grondstoffen 
(mineraal, fossiel 
en metalen)

Bouwkolom 
volledig circulair 
georganiseerd

CO2-reductie van 
95% t.o.v. 1990

Wet VET: 
Aardgasverbod 
nieuwbouw

Informatieplicht 
Activiteitenbesluit 
(wat gedaan, wat 
te doen < 4 jaar)

Verplicht 
label C 
kantoren

Ambitie: alle 
gebouwen 
label A

Opwarming 
maximaal 1,5 
tot 2 graden 

Energieneutrale 
gebouwde 
omgeving



BELEID EN REGELGEVING IN BEELD

OPZET RAPPORT
Het rapport ordent alle relevante beleidsontwikkelingen en regelgeving naar hoofdthema. We onderscheiden daarbij aan 

de ene kant de internationale component (regelgeving vanuit de EU) en aan de andere kant de ontwikkelingen binnen 

Nederland. Bovendien kun je via een zoektool gemakkelijk filteren welke zaken voor jouw bedrijf echt relevant zijn. 

De nationale situatie diepen we uit naar de volgende thema’s:

• overkoepelende beleidsthema’s vanuit de Rijksoverheid, zoals het Klimaatakkoord, Bouwregelgeving en ingrijpen van de 

 overheid op verschillende markten (vooral de woningmarkt) 

• de leefomgeving en de positie van de gebouwde omgeving daarbinnen: Omgevingswet, allerhande milieueisen 

 (bijvoorbeeld stikstof, PFAS, geluidsnormen)

• beleid regelgeving op gebouwniveau, zowel als het gaat om nieuwbouw als bestaande bouw

• beleid en regelgeving voor specifieke sectoren, zoals de kantorenmarkt, onderwijs, zorg, etc.

• beleidsregels die het bouwproces beïnvloeden, waaronder zaken rondom zero-emissie logistiek, 

 Wet Kwaliteitsborging, etc.

Beleid en regelgeving

Beleidsdoelen door de tijd heen

Impact per branche

Internationaal

Nationaal

Leefomgeving/
RO

Gebouwen

Sectoren

Bouwproces

• Klimaattoppen
• EU beleid gebouwde omgeving

• Klimaatakkoord
• Bouwregelgeving
• Marktwerking op de woningmarkt

• NOVI
• Milieu (stikstof, geluid, etc.)

• Prestatie-eisen nieuwbouw
• Prestatie-eisen bestaande bouw

• Sectorale routekaarten
• Specifieke regels voor kantoren, scholen, etc.

• Rollen en veratwoordelijkheden
• Logistiek/zero-emissie

MEER INFORMATIE

BouwKennis

Max Euwelaan 51

3062MA Rotterdam

T 010 206 69 96

W  www.bouwkennis.nl

SOCIAL

www.linkedin.com/company/bouwkennis

www.facebook.com/BouwKennis

CONTACT

Maurice van Dijk E maurice.van.dijk@bouwkennis.nl T 06 1524 93 72

Janneke Filius E janneke.filius@bouwkennis.nl T 06 2526 67 78

Jacco Ridderhof E jacco.ridderhof@bouwkennis.nl T 06 5266 44 18

Daan Koekebacker E daan.koekebacker@bouwkennis.nl T 06 1536 15 84


