
›› Wat moet ik weten over
 het nieuwe bouwbesluit?

›› Kom naar het Congres Bouwbesluit 2012 
voor antwoord op al uw vragen!



Georganiseerd door

Programma

8.30 - 9.30 uur  Opening informatiemarkt
9.30 - 10.00 uur  Welkomstwoord door de dagvoorzitter Harry Nieman
10.00 - 10.15  uur ‘Bouwregelgeving en de huidige bouwmarkt’  
       door Minister Donner
10.15 - 10.45 uur  Wijzigingen in vogelvlucht
10.45 - 11.15  uur  Pauze

11.15 - 12.00 uur Parallelsessies, TRANSPARANT
       A. Voor de ontwikkelaar en de vastgoedbeheerder 
       Hoe werkbaar is het Bouwbesluit voor de ontwikkelaar?
       Verbetert het Bouwbesluit de kwaliteit van de bestaande voorraad?
       B. Voor de architect  
       Hoe werkbaar is het Bouwbesluit voor de ontwerper?
       Heeft de architect meer ontwerpvrijheid?
       C. Voor de bouwondernemer 
       Hoe werkbaar is het Bouwbesluit voor de bouwondernemer?
       Is de regeldruk voor de bouwondernemer verminderd?
       D. Voor de adviseur
       Hoe werkbaar is het Bouwbesluit voor de adviseur?
       Biedt het Bouwbesluit een hoger brandveiligheidniveau?
       E. Voor de toetser
       Hoe werkbaar is het Bouwbesluit voor de toetser?
       Is het Bouwbesluit te handhaven?

12.00 - 13.15 uur Lunch en informatiemarkt

13.15 - 15.15 uur  Parallelsessies, TOEPASBAAR
       F. Bouwbesluit en indelingen   
       13.15  – 13.45  uur  Indelen gebruiksfuncties en verblijfsgebieden 
       14.00 – 14.30  uur  Indelen brandcompartimenten 
       14.45  – 15.15  uur  Indelen met personen

       G. Veiligheid en bruikbaarheid               
       13.15  –  13.45  uur Eurocodes 
       14.00 –  14.30  uur  Vloerafscheidingen en trappen 
       14.45  –  15.15  uur  Bruikbaarheid

       H. Brandveiligheid en gebruik 
       13.15   –  13.45  uur  Brandscheidingen 
       14.00 –  14.30  uur  Vluchten 
       14.45  –  15.15  uur  Brandveilig gebruik

       I. Gezondheid en energiezuinigheid 
       13.15  – 13.45  uur  Ventileren 
       14.00 – 14.30  uur  Geluid 
       14.45  – 15.15  uur  Isoleren 

       J. Installaties
       13.15  – 13.45  uur  Brandmeldinstallaties 
       14.00 – 14.30  uur  Brandbestrijdingsinstallaties 
       14.45  – 15.15  uur  Ventileren

15.35 - 16.45 uur Afsluitende borrel

Congresprogramma woensdag 7 december 2011 
Beatrix Theater Utrecht

Op 1 januari 2012 wordt het nieuwe  

Bouwbesluit ingevoerd. Een nieuwe  

mijlpaal voor de bouwregelgeving  

in Nederland. Wat is er anders in  

Bouwbesluit 2012, vergeleken met  

het Bouwbesluit 2003? U hoort het 

uit de eerste hand tijdens het Congres 

Bouwbesluit 2012. Er is veel aandacht  

voor de praktische implicaties van  

de nieuwe regels. 

Meld u nu snel aan via de website 
www.congresbouwbesluit.nl/aanmelden 
Kosten bedrijfsleven €295,- en ambtenaren €150,- (excl. btw). 
U kunt zich hier ook aanmelden voor de verschillende sessies. 

Vragen? Bel ons (023) 555 27 20.

Voor antwoord op al uw vragen 

rondom het nieuwe Bouwbesluit!

Graag begroeten wij u op  

7 december 2011! 

Met vriendelijke groet,

Sdu Uitgevers

Bouwforum

Ministerie van BZK


