
Duurzame 
overheidsopdrachten:

Tools voor werken

 



Tools
1) Totem

2) GPP toolkit

3) Pianoo

4) Sci network

5) Gids voor duurzame aankopen

6) Life Cycle cost tool

7) Labels : LEED en BREEAM 

8) Overige nuttige links



TOTEM
Belgische LCA-tool die toelaat de milieu-impact van 

gebouwen over hun volledige levensduur in te 
schatten.

Gebaseerd op geldende Europese normen (EN15804, 
EN 15978, EN 15643-2 en TR 15941).

Ga naar de website

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


Methodologie
1) Analyse van het volledige gebouw of elementen van 

het gebouw. Geen analyse van de individuele 
componenten.

2) Vergelijking per functionele eenheid gebruik makend 
van een generieke databank of de Belgische EPD 
databank

3) Resultaten voor 17 verschillende indicatoren met 
mogelijkheid tot terugbrengen tot één score via 
principe van monetarisatie



GPP toolkit : gebouwen
1. Belangrijkste impacten

2. Copy/paste clausules

Voor uw lastenboek

3. Life cycle cost

Link GPP toolkit
Er bestaat ook een GPP toolkit voor wegenbouw.

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






Pianoo
Nederlandse website voor duurzame 

overheidsopdrachten.

De website bevat tools, goede praktijkvoorbeelden, 
handleiding voor het opzetten van een strategie 
inzake duurzaam aankopen, …

Link naar de website

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


Pianoo
Nederlandse tool voor duurzame overheidsopdrachten

met twee verschillende modules :

1) Kantoorgebouwen

2) Grond-, water en wegenwerken

De tool laat toe de gewenste clausules te kiezen en 
vervolgens een gepersonaliseerde document af te 
drukken met de gewenste clausules.

Link naar de website

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






SCI Network
Netwerk ter bevordering van duurzaam en 

innovatief aankopen in de bouwsector

De website bezit een schat aan informatie over 
tools, goede praktijken, … inzake duurzaam 
bouwen uit heel Europa.

Website : SCI network 

http://www.sci-network.eu/




Gids voor duurzame aankopen
Algemene tool van de federale overheid inzake 

duurzaam aankopen. Ze hebben eveneens 
enkele fiches inzake bouwen en renoveren. Bv 
zonnepanelen. 

Website

http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/


Smart SPP : Life cycle cost
Smart SPP is een website die innovatie via 

duurzaam aankopen probeert te realiseren.

Ze hebben een hele interessante tool om Life 
Cycle Cost berekenen te maken. 

Ga naar de website.

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


Smart SPP : Life cycle cost



BREEAM
Derde partij gecontroleerd label voor duurzame gebouwen en 

infrastructuur. Het kan worden toegekend aan bestaande 
gebouwen, nieuw bouw, voor slopen, ...

Het label werkt met een duurzaamheidsscore per gebouw 
(Outstanding, excellent, very good, good en pass). De score 
wordt toegekend op basis van een reeks van parameters.

Ga naar de website

http://www.breeam.com/




LEED certificatie

Amerikaans derde partij gecontroleerd label voor 
duurzame gebouwen, interieur en infrastructuur.

Het label werkt met een duurzaamheidsscore per gebouw 
(Platinum, Gold, Silver and Certified). De score wordt 
toegekend op basis van een reeks van 6 parameters : 
Sustainable Sites, Water Efficiency, Energy and 
Atmosphere, Materials and Resources, Indoor 
Environmental Quality en Innovation in Design.

Ga naar de website
 

http://www.usgbc.org/


Overige tools/nuttige links

GRO: Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten 

Instrument voor Duurzame Scholenbouw

Gids duurzame gebouwen

Renovatie Vlaamse Overheid

Labelinfo

https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
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/




Conclusion

Er zijn heel wat tools, labels, type 
bestekken op de markt.

Je kan dus onmiddellijk aan de slag.
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