
KOSTEN

€ 1.650 

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 omtrent de gebouwde omgeving veranderen razendsnel. De impact hiervan is 

enorm: het is van invloed op wat we bouwen, hoe we bouwen, waar we bouwen, hoe die gebouwen eruit zien en welke 

opdrachtgevers belangrijker worden.

Max Euwelaan 51 • 3062 MA Rotterdam • T +31(0)10 - 206 69 96 • E info@bouwkennis.nl • W www.bouwkennis.nl

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

Daan Koekebacker 

E daan.koekebacker@bouwkennis.nl 

T 06 1536 15 84

SELECTIETOOL IN BOUWKENNISDATA

Bij het rapport krijg je toegang tot een handige selectietool 

waarmee je concrete beleidsdoelen en regelgeving kunt 

filteren op:

• Beleidsfase: informatie over de looptijd van de bepaling 

(moet nog starten, loopt, deadline)

• Focus: de doelgroep waar de bepaling invloed op heeft

• Segment: of de bepaling het woning- of utiliteitssegment 

betreft

• Type productie: of de bepaling betrekking heeft of de 

nieuwbouw of de bestaande bouw

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% CO
2
-reductie 

t.o.v. 1990

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

Bouwkolom 
volledig circulair 
georganiseerd

CO
2
-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


