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Nieuws en ontwikkelingen BREEAM NL



Onderdeel van

2018 in cijfers





Omvang gebouwen



BREEAM-NL NB&R – registraties en certificaten



BREEAM-NL NB&R - certificaten per gebouwtype



Energie en materialen



BREEAM-NL In-Use – geldige certificaten



BREEAM-NL winkelen in Nederland



Onderdeel van

Schema ontwikkeling



BREEAM-NL In-Use
• Ontwikkeling In-Use versie 2020 start 

vandaag met een consultatieronde;

Verder werken we in 2019 aan:

• Doelgroepgerichte informatievoorziening
• Doorontwikkelen portfolio- en campus-

aanpak

• Aansluiting internationale dashboard van 
BRE

• Verbeteren klantcontact: pro-actief
benaderen van klanten die tegen verlenging 
of hercertificering aanlopen



BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie
NIEUWBOUW
• Vandaag verdere consultatie van de 

categorieën;
• Lancering van update BREEAM-NL 

Nieuwbouw in de tweede helft 2019.

RENOVATIE EN (HER)INRICHTING
• Doorontwikkeling van Nieuwbouw
• Circa een half jaar na lancering van 

Nieuwbouw



BREEAM-NL Gebied
In 2018 is de nieuwe versie van de 
Beoordelingsrichtlijn Gebied gelanceerd.
• Beoordeling van alle gebiedstypen
• Nieuwe en bestaande ontwikkelingen

2019 staat in het teken van het vergroten van de 
naamsbekendheid van het label, met name bij 
gemeenten. Gemeenten met een 
(her)ontwikkelingsopgave wijzen we actief op 
mogelijkheden en kansen die de BRL biedt.



Onderdeel van

Trends in duurzaam bouwen



Klimaatadaptatie Circulariteit

Gezondheid CO2 Reductie



DGBC wil…
• …een Paris proof, circulair, klimaatadaptief én gezond gebouw…

• De uitdaging is de combinatie van de thema’s 

• BREEAM-NL daarbij kan helpen



HOE?
17
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Van 020
X
X
X



Naar 075
ZNSTD



Duurzame(re) keuzes 
maken is  best lastig…

Zeker als het je eigen 
portemonnee raakt



21

En is die ‘goede’ pot verf dan werkelijk zo duurzaam? En 
wanneer is verf eigenlijk circulair?

Veel vragen, maar de antwoorden zijn beperkt voorhanden…
Er is bijvoorbeeld wel C2C verf! 



C2C Gold certified verf
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Rentekorting, huurprijzen, 
bezettingsgraad, etc etc

CIRCULAIR

GEZOND

PARIS PROOF

KLIMAATADAPTIEF



Grote ambitie bij de overheid richting 2050



De thema’s zijn al sterk 
verankerd in BREEAM-NL

• We moeten duidelijker onder 
de aandacht brengen hoe de 
grote thema’s in BREEAM-
NL zijn verwerkt;

• Op een andere manier 
bundelen van credits en her 
en der zaken toevoegen of 
aanpassen



Onderdeel van

Ten slotte



• Eind dit jaar een volledig herziene website met 
meer specifieke aandacht voor de verschillende 
doelgroepen

• Een aantal uitgaves om BREEAM-NL extra onder 
de aandacht te brengen 
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