
 

 

Infosessie"Wijzigingen Bouwbesluit 2012  
en actuele ontwikkelingen bouwregelgeving" 
 

Datum, tijd en locatie: 
22 mei 2014, 13.30 - 17.00 uur, Utrecht 

Cursusprijs: 
€ 225,- excl. BTW per deelnemer 

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 
De bouwregelgeving blijft volop in beweging. 1 april 2014 treden verschillende wijzigingen 
van het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit in werking. Wat zijn de consequenties van 
de wijzigingen en waarom worden deze doorgevoerd? Het is tijd om uw kennis te updaten aan 
de hand van de laatste actualiteit van Bouwbesluit 2012! 

Wijzigingen vergunning vrij bouwen 
Het doel van de overheid, het verruimen en het vereenvoudigen van het vergunning vrij 
bouwen. De afgelopen maanden is hierover  een stevige discussie gevoerd Na een aanpassing 
op verzoek van een aantal grote steden ligt er nu een voorstel om de regeling per 1 januari 
2015 te wijzigen. 

Oordeelt u zelf of de doelstellingen gehaald zijn aan de hand van een praktische uitleg van de 
nieuwe regels. Daarnaast gaan we in op een aantal interessante rechterlijke uitspraken die van 
belang zijn voor uw dagelijkse toepassing van de regels. 

Verantwoordelijkheid en het Bouwbesluit 
De trend dat er steeds meer verantwoordelijkheid voor het bouwen bij de markt komt te liggen 
zet zich in snel tempo voort. Maar wie is er nu uiteindelijk verantwoordelijk voor het voldoen 
aan het Bouwbesluit? En wat houdt deze verantwoordelijkheid in? Wij geven u een overzicht 
van de stand van zaken, onder meer aan de hand van recente jurisprudentie. Daarnaast geven 
we u een vooruitblik op een aantal voorgenomen ontwikkelingen. Denk daarbij aan 
verantwoordelijkheden in het stelsel van private kwaliteitsborging, een voorgenomen 
onderzoeksplicht die bevoegd gezag mogelijk aan een gebouweigenaar kan opleggen en de 
invoering van de bestuurlijke boete bij een overtreding van het Bouwbesluit.  

  



 

 

Onderwerpen en docenten 

• Wijzigingen Bouwbesluit 2012  ing. Johan van der Graaf (Nieman RI) 
• Verschuivende verantwoordelijkheden mr. ing. Jacco Huijzer (Nieman RI) 
• Wijzigingen vergunning vrij bouwen ir. Hajé van Egmond (Geregeld) 

Voor meer informatie en/of aanmelden. 
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