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3) Pianoo 

4) Sci network 
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Outil LCA belge qui permet d’estimer l’impact 
environnemental de bâtiments sur toute leur durée 
de vie. 

Basé sur des normes européennes en vigueur 
(EN15804, EN 15978, EN 15643-2 et TR 15941). 

Aller sur le site Internet 

 

TOTEM 

http://www.totem-building.be/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Analyse de l’ensemble du bâtiment ou de certains 
éléments de celui-ci. Pas d’analyse de composants 
individuels. 

2) Comparaison par unité fonctionnelle en utilisant une 
base de données générique ou la base de données 
belge EPD 

3) Résultats pour 17 indicateurs différents avec 
possibilité de ramener à un seul score par le 
principe de monétarisation 

 

Methodologie 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Principaux impacts 
 

2. Copier/coller des 
clauses pour votre 
cahier des charges 

 
3. Life cycle cost 

 
 
 
 

Lien GPP tool kit 

 

GPP tool kit : bâtiments 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


 

Il existe aussi un GPP tool kit pour la construction de voiries. 
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+ Automatisch zoomen  v 

 
Belangrljkste mllleugebleden In levenscyclus 
kantoorgebouwen en belangrljkste mllleuefl'ecten 

van Voorgestelde EU-aanpak 
kantoorgebouwen 

van groene overheldsopdrachten voor 

 
Belangrijkste  milieugebieden 

• Primair energieverbruik en gerelateerde broeikasgasuitstoot 
tijdens het gebruik van en het reizen van en naar het gebouw. 

• Uitputting van natuurlijke hulpbronnen, geincorporeerde energie 
en uitstoot gerelateerd aan de productie en het vervoer van 
bouwmaterialen. 

• Afvalproductie tijdens voorbereiding van de locatie, bouw, 
gebruik en sloop van het gebouw. 

• Verslechtering van de binnenluchtkwaliteit als gevolg van de u 
itstoot van gevaarlijke stoffen afkomstig van bouwproducten en 
de instroom van uit deeltjes bestaande luchtvervu iling uit de 
buitenomgeving. 

• Vervuiling van de lokale omgeving en verslechtering van de 
lokale luchtkwaliteit als gevolg van u itstoot van voor reizen van 
en naar het gebouw gebruikte voertuigen . 

• Waterverbruik tijd ens het gebruik  van het gebouw. 

Belangrijkste  milieueffecten  en  parameters  voor  het  gebruik   van 
hulpbronnen tijdens de  levensduur: 

• De volgende categorieen milieueffecten tijdens de levenscyclus 
van  het product worden beschouwd als de belangrijkste: 
aardopwarmingsvermogen, verzuring, exploitatie van 
hernieuwbare en niet-hernieuwbare primaire energiebronnen, 
ecotox1c1te11, menselijke toxiciteit, eutrofiering, uitputt ing van 
abiotische hulpbronnen en waterverbruik, gebruik van secundaire 
en hergebruikte materialen en afvalmateriaalstromen. 

• Ontwerp en bouw gericht op het behalen van hoge prestaties op het gebied van 
energie-efficientie en lage verwante COruitstoot. 

• lnstaUatie van technologieen met hoge efficientie en met hernieuwbare energie 
die gebruikmaken van de locatiespecifieke kansen om het energieverbruik en de 
COi-uitstoot le beperken. 

• Ontwerp en specificaties gericht op het verminderen van  de geincorporeerde 
effecten en het hulpbronnengebruik dat samenhangt met bouwmaterialen. 

Ontwerp, specificatie en locatiebeheer gericht op minimalisering van bouw- en 
sloopafval en gebruik van bouwprod ucten of -materialen met een hoog gehalte 
aan gerecyclede of hergebruikte inhoud. 

• Specificatie van inrichting en afwerking die de uitstoot van gevaarlijke stoffen in 
de binnenlucht minimaliseren. 

• Ontwerp van de ventilatie om gezonde lucht te waarborgen en de toevoer van 
vervuilde buitenlucht te minimaliseren. 

• Specificatie en installatie van waterbesparingstechnologieen. 

• lnstallatie van fysieke en elektronische systemen ter ondersteuning van de gestage 
minimalisering van het energieverbruik, het waterverbruik en de afvalproductie 
door facilities managers en gebruikers. 

• lnvoering van vervoersregelingen voor het personeel  om vervoersgerelateerd 
brandstofverbruik en C02-uitstoot te verminderen, met inbegrip van infrastructuur 
voor de ondersteuning van elektrische voertuigen en fietsen. 
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Automa tisch zoomen 
 

B. Gedetailleerde ontwerp- en prestatievereisten 
Kemcriteria Uitgebrelde criteria 

TECHNIBCHESPECIFICATIES 

Bl. Minimale energieprestatie 

Het ll'ordt 0011bel'O/e11 om ee11 bespreki11g te belegge11 met tie lokole bevoegde i11sto11tie op 
het gebied 1•011 bo111vtoeiclrt 01•er ll'elke prestotiebe11clrmork lret best ko11 worde11 gebruikt. 

De berekende energieprestat ies van een kantoorgebouw voldoen aan de volgende vereisten. die kunnen 
worden vastgesteld in relatie tot de energieprestatie of de kosten: 

 
Optie    I  :Energieprestatie: 

o bij nieuwbouwprojec ten : een energieprestatiecertificaat van klasse C of drie maal de k\Vllfni2-
drempelwaarde8 voor de beste klasse of maximaal 135 kWh/m2 (de meest strikte optie): 

bij ingrijpende  renovaties: een energieprestat.iecertificaat  van  klasse D of vier maal de 
k\VIJ/m2-drempelwaarde voor de beste klasse of maxi maal 170 kWh/m2 (de meest strikte 
optie). 

Optie 2: Kostenoptimale prestatie: 

o bij nieuwbouw- en ingrijpende renovatieprojecten is dit de kostenoptimale primaire 
energiebehoefle voor een openboor ko111oorgebo11w uitgedrukt in kWh/m2 en berekend    
overeenkomstig    de    metbode    in    Gedelegeerde    Verordening    (EU) nr. 244nOl2  van  de 
Commissie. 

 
Indien  de  nat.ionale  minimumvereisten  strenger  zijn  dan  deze  vereisten.   wordt gunningscriterium 8.1 
gebruikt in plaats van dit criterium om verdere  koste11efficiii111e verbeterde prestaties te 
bevordere11. 

Verificatie: 

Het ontwerpteam of de DB-inschrijver of de DBO-inschrijver dient infomiatie in waaruit blijkt dat het 
ontwerp van hel gebouw dat voor de vergunningverlening wordt ingediend bij de lokale instantie voor 
bouwtoezicht. voldoet aan de GPP-vereisten. 

Deze informatie bestaat uit de energieprestaties van bet gebouw berekend overeenkomst ig EN 15603 
of gelijkwaa rd ig of de nationale rekenmethode die van toepassing is op de locatie waar bet gebouw 
zich bevindl. Daamaast wordt een kostenoplimale berekening verstrekt 

BI. Minimale energieprestatie 

Her wordt ao11bel'O/e11 om ee11 bespreki11g te belegge11 met de lokale bel'Oegde i11s10111ie 
op lret gebied 1·011 bouwtoeic/11 over ll'e/ke prestotiebe11cl1mork lret best ko11 ll'orde11 
gebruikt. 

De berekende energieprestatie van een kantoorgebouw voldoet aan de''olgende vereisten: 

o bij nieuwbouwprojecten: een energieprestatiecertificaa t van klasse B of twee maal de kWh/m2-
drempelwaarde8 voor de beste klasse of maximaal I 00 kWh/m2 (de mees/ strikte optie): 

o bij ingrijpende renovaties: een energieprestatiecertificaal van klasse C of drie maal de 
drempelwaarde8 voor de beste klasse of maxi maal 135 kWh/m1 (de mees/ strikte optie ). 

Lndien de nationale minimale vereisten of de  nationale  vereisten  voor  bijna-energieneutrale gebouwen 
per 31 december 20 18 strenger zijn dan de voornoemde vereisten. wordt  in  plaats daarvan 
gunningscriterium BS.I gebruikl om verdere koste11efficie111e l'erbeterde prestoties en diepgam1de 
re11ovaties te bevordere11. Technische specificat ie B9 wordl ook gebruikt voor hel vereislen van 
bijdragen van 1ec/1110/ogiee11 1•oor e11ergie met ee11 lage of gee11 koolstof11its1001. 

Er wordt een dynamisch thermisch simulatiemodel dat voldoet aan de uurmelhode ''an 
ISO 13790 of gelijkwaardig gebruikl om de verwarmings- en koelingsprestaties te valideren. Bij 
ingrijpende renovaties wordt gebruikgemaakt van invoergegevens die de gelnspecteerde bouwdetails 
van hel gebouw weergeven . 

Verificatie: 

Het ontwerpteam of de DB-inscbrijver of de DBO-inscbrijver dient de volgeade informatie in waaruit blijkl 
dal hel ontwerp van hel gebouw dat voor de vergunn ingverlening wordt ingediend bij de lokale inslantie 
voor bouwtoezicht voldoet aan de GPP-vereisten. 

Deze informatie bestaat uil de energieprestaties van hel gebouw berekend overeenkomstig EN 15603 
of gelijkwaardig of de nationale rekenmethode die van toepassing is op de locatie waar hel gebouw 
zich bevindt. De informatie wordt gevalideerd door de resultaten''an modelleriag overeenkomstig ISO 
13790 of gelij kwaard ig. 

De berekeninge n worden gecon troleerd door een bevoegde autoriteit6 of een beoordelaar van 

 
 

 

8 De drempelwaarde is de hoogste energiebehoefte (uitgedrukl in kWh/m2  die is toegestaan binnen een klasse van hel energieprestatiecertificaat. 
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Pianoo 

 

 

 

Site Internet néerlandais pour des marchés publics 
durables. 

Le site Internet contient des outils, des exemples 
de bonnes pratiques, un guide pour définir une 
stratégie en matière d’achats durables, etc. 

 
 

 

 
Lien vers le site Internet 

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/productgroepen


Pianoo 

 

 

 

Outil néerlandais pour des marchés publics durables 

avec deux modules différents: 

1) Immeubles de bureaux 
2) Travaux de terrassement, hydrauliques et de voiries 

 

L’outil permet de choisir les clauses voulues et 
d’imprimer ensuite un document personnalisé avec 
les clauses souhaitées. 

 



Pianoo 

 

 

Lien vers le site Internet 

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/productgroepen
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2 Overzicht en downloaden 2 items toegevoegd 
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Zoeken

 111+
M 
Automatiserlngen telecommunlcatl e v 

 

Energle 
 

Grond-,weg- en waterbouw (GWW) v 

Kantoorfacllltelten en dlensten 

Kantoorgebouwen 

• 0 Beheer en onderhoud 

0 Grootkeukenappara tuur 

0 Huur en aankoop 0 
Kantoorstoffering 
r:.iil Nieuwbouw 

0 Renovatie 

0 Sloop Transport 

en vervoer 

 
 

Laatste versie 
 
 

Zoeken binnen Nederlandstalige criteria 

 
11items gevonden in de productgroep 'N ieuwbouw' 

Print onderstaande criteria 
 
 
 

Geschiktheidseisen  en selectiecriteria 
 
 

 

 

   
 
 

Eisen, gunningscriteria en 
suggesties 

 
 

Nieuwbouw / Ervaring en technisc he capaciteit ontwerp en uitvoering milieuvriendelijke 
 

GE Ervaring en technische capaciteit ontwerp en uitvoer ing 
milieuvriendelijke bouwprojecten 

1' Materialen Energie       Gezondheid Bodem Ecologie 

A Let opl In dit criterium moet u nogeen waarde invoeren op de plekken met 

(X). bekijk volledige item v Toevoegen + 

8 Items zoeken en toevoegen 

Toevoegen 

Nieuwbouw / 
 

+ 

http://www.mvicriteria.nl/nlfwebtool?cluster
http://www.mvicriteria.nl/nlfwebtool?cluster
http://www.mvicriteria.nl/nlfwebtool?cluster


 

 

Toevoegen 
Hogere duurzaamheidsprestatie gebouw + 

   

1'  Materialen Energie       Gezondheid 

bekijk volledige item v 
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1. Openbare verlichting I Levensduur ledverlichting 
 

• Ambit ieniveau:1 

• Criteriumtype: EIS 

• Criteriumcode: 033.02 
 

Omschrijving 
Voor de ledverlichting geldende volgende eisen: 

 
• Ledsystemen die warden toegepast ,dienen een verwachte levensduur van 80.000 

branduren te hebben enle voldoen aan L80F10 (LxFy waarde) en Tq 25'C. 

• De maximale stroom door de leds mag niet hoger zijn dan 500mA om de licht output op 
langere termijnle kunnen waarborgen. 

 
Toelichting 
De lumen output van het ledsysteem ten opzichte van de nieuwwaarde moet bij einde 
levensduur grater zijn dan 80% (L-waarde)in lijn met norm IEC/PAS 62722-2-1. Het maximale 
percentage dat deze waarde niet haalt is 10 % (F-waarde). 

 
De Tq waarde van het ledsysteem (de door de fabrikant opgegeven maximale 
bedrijfstemperatuur) heeft een referentietempratuur van 25 graden Celsius.Hoe hoger de 
stroom door de led hoe hoger de temperatuur van deled en hoe sneller de led veroudert en 
terugloopt in lumen output. 

 
Om de levensduur en de werking van het ledsysteemle verzekeren is het toestel ontworpen om 
de warmte huishouding te garanderen. Hierbij is het toepassen van dynamische hulpmiddelen 
zeals bijvoorbeeldingebouwde ventilatoren niet toegestaan. 

 
Bij ledsystemen is het mogelijk om de aanvang stroom op 80% te laten starten en de stroom op   

le laten lopen gedurende de levensduur,ten einde de lichtoutput op niveaule houden (Constant 
Lumen Output,CLO). Hierdoor neemt het energieverbruik van het armatuur gedurende de gebruiksduur 
toe. Door de toename van energieverbruik heeft het de voorkeur om zogenoemde CLOsystemen niet 
toe te passen. 

 
Verificatieadvies 
De inschrijver kan warden gevraagd om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan 
bovenstaande eisen wordt voldaan. De driver in een lichtinstallatie is vaak de zwakke schakel. 
Aanvullend op voorgaande kan de inschrijver gevraagd warden bewijs aan te leveren van de levensduur 
voorspelling van de driver. Dit bewijs kan gebaseerd warden op HALT testen (Highly Accelerated Life 
Testing) of vergelijkbare methodes. 

 
De HALT test moet tenminste ender de volgende condities zijn uitgevoerd: 

• Tc temperatuur gemeten ender de opgeven Ta or Tq temperature van tenminste 25 •c. 
• Levensduur verwachting in h. 

• Ten minste 15.000 in- en uitschakelingen voor de gehele levensduur. 
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SCI Network 
Réseau de promotion des achats durables et 

novateurs dans le secteur de la construction 
 

Le site Internet est une mine d’informations sur des 
outils, des bonnes pratiques, etc. en matière de 
construction durable dans toute l’Europe. 

 
 
 

Site Internet: SCI network 

http://www.sci-network.eu/
http://www.sci-network.eu/
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d 
SCI-NETWORK!.-_ 
Susta111able Construction &lnnovalJOn through Procurement 

 
 
 

Home 
 

Guide for Public Authorrt1es 
 

Being anintelligent client" 
 
 

requirements 
 

Working with the market 
 

Choosing your procurement 
model 

 
Contracbng, monitonng and 
supplier management 

Procuring Innovative and Sustainable Construction D ownload Guide (Enghh) 

 
Introduction 
The aim of this guide is to help public authortties become innovation friendlyin their construction 
procurement - to help them access the potential environmental and economic benefits thatinnovative construction 
solutions can bting. Jt offers guidance both on how best to set upyour procurement process to encourageinnovation 
and also offersinformation on different ways to financeinvestments . 

 
You can dick on the interactive graph below to access the different sections of the Guide. You may also want to 
download the Dutch.Finnish.German and Hallan versk>ns of the Guide. 

 
Remember also to check the !!l!P.:Shot collection - reallife examples that inspireinnovative and sustainable 
prcx:urement! 

 
Life cycie/whole life costing 

 
Snapshots of 
Good Practice 

 
Other Resources 

 
 
 
 

CHOOSING YOUI 
,IOCUICMCNT MODCL 

 
About the Network 

 
 
 

ICING AN 
•INTHLICCNT 
CLICNT• 

 
 
 

CONTIACTINC, MONITOllNC 
AND SU,,llCI MANACCMCNT 

 
 

SHTINC rocns ANO 
ICQUllCMCNTS 

 
 
 
 
 

W'OUING WITH 
THE MAHU 

 
llH CYCLE / 

WHOU LIH COSTING 

 

c u-l m-i-n -a t-u m 

 
Contact     Search    Srtemap egal      Data Protecbon     ICLEIEurope Prinl ' I C L E I 

 
Cm,\' DI 'lbRt\O 

 
 
 

C.o ·f' r nrnf'nh 
fot  USl.l1n.1bilil)' 

AlP('i-AOUA 
UNIVCRSITlT 
KlAGEHf'UaT 

MAYOR OF LONDON 

Ttw  SCl-N .sr.     co-financedby tneEurope.anComrnsSIOf'laCIP 
pi  r11rrvna undef the  lead Martr •t lf'lltiativ9 for a peftod ol lemoritha 

L 
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LeadMal1<et 
lnitiatiYe for 

• Europe _,,> 

 
lCLEI Euro 2010 
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2020 



 

 

Guide des achats durables 
Outil général du fédéral en matière d’achats 

durables. Ils ont aussi quelques fiches sur la 
construction et la rénovation. P.ex. les 
panneaux solaires. 

 
 
 
 

Site Internet 

http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/


 

 

Smart SPP : Life cycle cost 
Smart SPP est un site Internet qui essaie 

d'innover par le biais d’achats durables. 
Ils ont un outil très intéressant pour calculer le 

Life Cycle Cost. 
 
 
 

Aller sur le site Internet 

http://www.smart-spp.eu/


 

 

Smart SPP : Life cycle cost 
 

 



 

 

BREEAM 
Label contrôlé par un tiers pour la construction et les 

infrastructures durables. Il peut être octroyé à des bâtiments 
existants, à de nouvelles constructions, pour des 
démolitions, etc. 

Le label fonctionne avec un score de durabilité par bâtiment 
(Outstanding, excellent, very good, good et pass). Le score 
est attribué sur la base d'une série de paramètres. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aller sur le site Internet 

http://www.breeam.com/
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BC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in de NieuwbouwToolbox 
Hoe scoort uw nieuwbouwproject op duurzaamheid? En waar liggen uw ambities? Met deze BREEAM-NL Toolbox 
brengt u de duurzaamheid van uw nieuwbouwproject en uw duurzaamheidsambies helder en overzichtelijk in kaart. 

DO 
Dutch 
Green Bvdding 

Ga van abstract naar detailmet de Quickscan, de AmbitieTool,de Pre-assessmentToo len de AssessmentToo l. De Council 

eerste stappen zijn indicatiel, met de laatste kan gecertificeerd worden. 
 
 
 
 

  
Q.   Quickscan grove 

mschattmg 
 }t  Ambitie 

0 amb1lles 
Dlt Pre-

assessment zelf-
 

1:J' 
Assessment 

 
 

amb1t1e  vergehJken  assessor 
 
Omschrijving: 

 
Maak eenvoudig en 

vrijblijvendeen inschatting 
van de ambities van uw 

Project voor een BREEAM-NL 

  
Vergelijk drie verschillende 

duurzaamheidsscenario's en 
bepaal wat uw 

duurzaamheidsamMie   is. 

 
Bereken zelf nauwkeurig de 
duurzaamheidsprestaties en 

-amMies van uw Project. 

 
Zet de laatste slap naar een 
BREEAM-NL certificering en 

leg het assessment ter 
validatie voor aan de 

 certificering.    BREEAM-NL Assessor. 

Benodigd 
kennisniveau: 

Geen  BREEAM-NL-Expert BREEAM-NL-Expert BREEAM-NL- 
ExperV-Assessor 

Detailniveau : Credits  Criteria Criteria-eisen Bewijs 

Nauwkeurigheid: Afwijking 0-10%  Afwijking 0-5% Afwijking 0% Afwijking 0% 

Type 
rapportage: 

Geen  Vergelijkingstabel ambities Eenvoudige rapportage in PDF Eindrapport en een BREEAM- 
NL-certificaat 

 

   

ambities vergel jken validatie door assessor 
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Certification LEED 
Label américain contrôlé par un tiers pour la 

construction, l'intérieur et les infrastructures 
durables. 

Le label fonctionne avec un score de durabilité par bâtiment 
(Platinum, Gold, Silver and Certified). Le score est attribué 
sur la base d'une série de 6 paramètres: Sustainable Sites, 
Water Efficiency, Energy and Atmosphere, Materials and 
Resources, Indoor Environmental Quality et Innovation in 
Design. 

 

Aller sur le site Internet 

http://www.usgbc.org/


 

 

Autres outils/liens utiles 
 

GRO: En route pour des projets de construction 
tournés vers l’avenir Instrument pour des bâtiments 

scolaires durables 
Guide du bâtiment durable 

Rénovation gouvernement flamand 

Info sur le label 

https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.agion.be/naar-een-inspirerende-leeromgeving-instrument-voor-duurzame-scholenbouw
https://www.agion.be/naar-een-inspirerende-leeromgeving-instrument-voor-duurzame-scholenbouw
https://www.guidebatimentdurable.brussels/
https://overheid.vlaanderen.be/Materialen-herinrichting-gebouwen
http://www.labelinfo.be/
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ILABELINFO f- HOME   WIE ZIJN WIJ? 

NL FR 0,, 

 
 

Jouw gids voor 
duurzaamheidslabel
s en duurzame 
producten 

 
 

I filter 

106 labels 
Klik op een label voor een uitgebreide beschrijving of kies een categorie in de linkerkolom. 

 
  

BIO-
FAIR 

 
VOEDING 

 
 

AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 

!It COSMOS 

 
VERPAKKING 
EN 

 
LABEL LABEL LABEL LABEL LABEL 

 
PAPIER 

AGRICULTU
RE 
BIOLOGIQU
E 

ASC BETER LEVEN BIOGARANTIE COSMOS  ORGANIC 
,sc is  r mternat1onaal Beter Leven is een 81 ie 81 lgisch Cosmos Organic is een 

 

 AB is een Frans label voor label voor duurzame vis Nederlands label voor label voor b1ologische internationale standaard 
 ONDERHOUDSPRODUCT EN biologische landbouw afkomstig uit aquacultuur dierenwelzijn landbouw biologische cosmetica 
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HOE WERKT 
 

CONTAC
 

VERGELIJKINGSTABELLE
 

http://www.labelinfo.be/


 

 

 

LIFESTY
LE 
 COSMOS 

NATURAL 
TUINBOUW 
 
ELEKTRISCHE 

 



 

 

Conclusion 
 

De très nombreux outils, labels et cahiers 
des charges types sont disponibles sur le 
marché. 

 

Vous pouvez donc vous y mettre tout de suite. 
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