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Welkom



Dialoog EU Taxonomie
Nieuwe groene spelregels uit Europa
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Van 14:45 tot 15:45 uur

…

Telefoon op stil

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Twitter mee @DGBCnl #DGBW2022

Subsessie 5
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Programma
Subsessie 5

1 Introductie | Programma break-out sessie
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EU Taxonomie | Impact op de Bouw- en Vastgoedsector

Klimaatdoel 4 | Transitie naar een Circulaire Economie

Ervaringen uit de markt | Vesteda | Heembouw&C2N | Colliers | Heijmans

Q&A | Ervaringen en vragen deelnemers



DGBC Festival
HIER GAAN WE VOOR!



Edith Maingay
DGBC

EU Taxonomie | 
Nieuwe groene spelregels uit Europa



Doel van EU Sustainable Finance Program
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EU Taxonomie: 
kwalificatie van 

'duurzame' 
investeringen



Transparantie bedrijven | Investeringen
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Wat is de EU Taxonomie?
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• Het is een uniforme taal die helpt te bepalen welke investeringen bijdragen aan de 
klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050. 

• Voor veel economische activiteiten zijn duurzaamheidscriteria geformuleerd waaraan 
deze moeten voldoen willen zij als ‘duurzaam’ in de boeken mogen staan. Zo ook 
voor de bouw- en vastgoedsector. 

• De EU Taxonomie is een Europese Verordening (Wetgeving) en géén Europese 
Richtlijn zoals de EPBD (Energy Performance Building Directive.

• Géén verplichting, maar levert transparantie van investeringen om ‘greenwashing’ 
te voorkomen.



Afstemmen 
van 

financiële 
stromen

Niet-
financiële

KPIs

EU 
Taxonomie

EU Verordening –
Wettelijk kader 

duurzame 
beleggingen

Technische criteria 
voor de kwalificatie

van duurzaam
economische

activiteit

Transparantie van 
rapportage en géén 
verplichting: % van 

investeringen
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EU Taxonomie | Infographic



Hoofdactiviteiten
7.1 Bouw van nieuwe gebouwen
7.2 Renovatie van bestaande gebouwen
7.7 Verwerving en eigendom van gebouwen

Nevenactiviteiten
7.3 Installatie, onderhoud en reparatie van energie-efficiënte uitrusting (zoals isolatie, LED-verlichting
en installaties)
7.4 Installatie, onderhoud en reparatie voor elektrische voertuigen in gebouwen (en parkeer-plaatsen
verbonden aan gebouwen)
7.5 Installatie, onderhoud en reparatie van instrumenten en apparaten voor het meten, regelen en 
controleren van de energieprestaties van gebouwen
7.6 Installatie, onderhoud en reparatie van technologieën op het gebied van hernieuwbare energie

Economische bouw- en vastgoedactiviteiten
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EU Taxonomie: 6 klimaatdoelen | Technische Criteria 
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Substantiële
bijdrage

Do Not 
Significant 

Harm

Minimum 
Safeguard

Taxonomy
Aligned

1 Mitigatie van Klimaatverandering

4 Transitie naar een Circulaire Economie

3 Duurzaam gebruik en bescherming Water en Maritieme 
hulpbronnen

2 Adaptatie aan Klimaatverandering

5 Preventie en bestrijding van Verontreiniging

6 Bescherming en herstel van Biodiversiteit en 
Ecosystemen



Technical Screening Criteria
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Wanneer duurzame investering:
• Aan één van de zes klimaatdoelen wordt voldaan &
• Er géén schade wordt toegebracht aan de andere vijf klimaatdoelen &
• Er wordt voldaan aan minimale eisen op het gebied van mensenrechten.



EU Taxonomie Impact bouw- en vastgoedsector

• Financiële instellingen en grote bedrijven (NFDR / SFDR (artikel 8/9) moeten vanaf 1 
januari 2022 rapporteren in hoeverre ze duurzaam ondernemen en welk deel van hun 
omzet en uitgaven in lijn zijn met de EU Taxonomie;

• Bedrijven moeten hun economische activiteiten transformeren zodat ze passen in de 
koolstofarme economie;

• Marktwerking moet voor meer ‘EU Taxonomie compliance’ zorgen vanaf 2023.

• Directe impact: voor beleggers, financierders en beursgenoteerde bedrijven.
• Indirecte impact: voor projectontwikkelaars, woningcorporaties, beheerders, 

adviseurs.
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EU Taxonomie in ontwikkeling | link met DGBC programma’s 

Vastgesteld per 1 jan 2022 In consultatie tot begin 2023
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Klimaatadaptatie

Paris Proof en 
Circulariteit

1. Klimaatmitigatie

2. Klimaatadaptatie
Circulariteit

GezondheidBiodiversiteit

Biodiversiteit

3. Bescherming Water

4. Circulaire Economie

5. Preventie Verontreiniging

6. Biodiversiteit & Ecosystemen
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# Activiteit

Substantiële 
bijdrage – (1) 
Klimaatmitigatie

DNSH – (2) 
Klimaatadaptatie

DNSH – (3) 
Bescherming
Water

DNSH – (4) 
Circulaire 
Economie

DNSH – (5) 
Preventie 
Vervuiling

DNSH – (6) 
Biodiversiteit

7.1 Bouw van nieuwe gebouwen
7.2 Renovatie van bestaande gebouwen

7.3

Installatie, onderhoud en reparatie van 
energie-efficiënte uitrusting (zoals 
isolatie, LED-verlichting en installaties)

7.4

Installatie, onderhoud en reparatie voor 
elektrische voertuigen in gebouwen 
(en parkeerplaatsen verbonden aan 
gebouwen)

7.5

Installatie, onderhoud en reparatie van 
instrumenten en apparaten voor het 
meten, regelen en controleren van de 
energieprestaties van gebouwen

7.6

Installatie, onderhoud en reparatie van 
technologieën op het gebied van 
hernieuwbare energie

7.7 Verwerving en eigendom van gebouwen

EU Taxonomie en criteria Klimaatadaptatie | SC & DNSH 



EU Taxonomie en criteria Klimaatadaptatie | SC & DNSH 

ü Climate risk assessment op basis van robuuste klimaatdata

üAdaptatie plan met maatregelen om hoge risico’s te mitigeren 
– uitgevoerd binnen 5 jaar

Verminder de materiële 
fysieke klimaatrisico’s

üAdaptatieplannen zijn consistent met sectorale, regionale, en 
nationale adaptatie beleid

üGeen negatief effect op andere duurzaamheids-doelstellingen
ü ‘Nature-based-solutions’ boven ‘grey measures’

Bevorder adaptatie van 
het hele systeem

üMonitoren adaptatie acties met gedefiniëerde indicatoren

üExtra actie nodig als doelen niet gehaald worden. 
Monitoring

DNSH-2

SC-2

17



EU Taxonomie Indirecte impact

• Organisatie in de bouw- en vastgoedsector zelf (nog) niet verplicht is om te 
rapporteren, maar wel indirect in aanraking bijvoorbeeld:
• voor investeringsaanvragen renovatie of onderhoud zullen de banken eisen gaan 

stellen bij groen financiering;
• bij verkoop uit portefeuille zal de vraag toenemen om EU Taxonomie aligned

vastgoed aan te bieden;
• Nieuwbouwplannen hebben een lange aanlooptijd en zullen tegen de tijd dat ze 

worden gebouwd wel aan de EU Taxonomie moeten voldoen.

• Daarnaast zal de EU vanaf 2024 (FY) de rapportageplicht uit breiden naar CSRD.
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EU Taxonomie afgestemd Green Bond
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• Ministerie van Financiën – juni 2022
Eerste groene staatslening die conformeert aan 
EU Taxonomie: 4 – 5 miljard euro.
• Aandachtspunten:

• Vanuit NL en niet vanuit Europees kader
• Afschaffing verhuurdersbelasting
• Verduurzaming van 45.000+ sociale woningen
• Minimaal 3 energie labels verbeteren met een 

minimum van energielabel B om 30% besparing 
Primaire Energie (BENG 2) te realiseren

• Voldoen aan álle 'Do Not Significant Harm' 
criteria



EU Taxonomie afgestemd investeringsfonds
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• CBRE IM en NN group – april 2022



BRL Nieuwbouw 
2020 v1

BRL Nieuwbouw 
en Renovatie 

2014 v2

BRL In-Use
Woningen v6.0
Paragraaf 7.7

BRL In-Use
Utiliteitsbouw v6.0

Paragraaf 7.7

BREEAM-NL vs EU Taxonomie
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EU Taxonomie en 

*incl. hulptekst resolutie 
klimaatprojecties (IPCC 6 en 
Klimaateffectatlas)

*



EU Taxonomie | Rol DGBC

• Nederlandse interpretatie en kennisportaal DGBC
• Publicaties (Whitepaper en Crosswalk BREEAM-NL: www.dgbc.nl/tools)
• Werkgroepen Utiliteit en Woningbouw sector breed vertegenwoordigd:

Banken, Institutionele Beleggers, Vastgoedbeheer, Investment managers, 
Woningcorporatie, Bouwbedrijven, Projectontwikkelaars, Adviseurs etc.

• Rol AFM/DNB duidelijk krijgen
• Vergelijking verificatiesystemen
• Samenwerking BZK/RVO en mogelijk ook ministerie EZ/Financiën
• Harmonisatie met andere certificeringssystemen/tools o.a. GRESB/CREMM
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EU Taxonomie | DGBC

BREEAM
REFURBISHMENT

BREEAM-NL
Nieuwbouw en

Renovatie

BREEAM-NL
In-Use

BREEAM-NL
Gebied

BREEAM
INFRASTRUCTURE

• Verificatie via certificering met BREEAM-NL
• Erkenning EC

• Europese afstemming & feedback consultatie aan EU Commissie
• WGBC en GBC’s met marktpartijen: o.a. nu Europese Studie criteria Circulariteit
• BRE: BREEAM International – NSO’s
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DGBC Festival
HIER GAAN WE VOOR!



Ruben Zonnevijlle
DGBC

Klimaatdoel 4 | Concept Circulaire Economie



5.1 Nieuwbouw:
1. Al het vrijgekomen bouw- en sloopafval wordt verwerkt volgens het EU Demolition and Construction Waste 

protocol 
90% van het niet gevaarlijk afval wordt hergebruikt of gerecycled. 

2. Een LCA is berekend conform Levels en EN 15978
3. Het ontwerp stimuleert circulariteit wat wordt aangetoond door Levels indicatoren, en in lijn met ISO 

20887:2020, EN15643 én EN 16309
4. 50% van de materialen is afkomstig van hergebruikte materialen, gerecyclede materialen of hernieuwbare 

materialen, waarbij de 50% wordt behaald door;
a. Minimaal 15% hergebruikte materialen
b. Minimaal 15% gerecyclede materialen
c. Minimaal 20% door hergebruikte of gerecycled materialen of door hernieuwbare materialen (of een 

combi). Er worden aanvullende criteria gesteld aan de hernieuwbare materialen
5. Componenten en materialen bevat geen asbest of andere bepaalde giftige stoffen
6. Een elektrische ‘tool’ is gebruikt welke de karakteristieken van het gebouw, inclusief de gebruikte 

materialen, bevat. Deze informatie is digitaal en beschikbaar voor de opdrachtgever.

EU Taxonomie – criteria circulaire economie bekend
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Nieuws vanuit ‘Europa’



5.2 Renovatie:
Deze activiteit bevat alle eisen van Nieuwbouw. Met twee aanvullende eisen :
1. Minimaal 50% van het oorspronkelijke gebouw is behouden. Dit kan bepaald 

worden op basis van het totale vloeroppervlak van alle elementen
2. Er wordt voldaan aan de energieprestatie eisen die gelden voor een ‘ingrijpende 

renovatie of er de primaire energievraag wordt met minstens 30% gereduceerd.

EU Taxonomie – criteria circulaire economie bekend
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Nieuws vanuit ‘Europa’



Project:
• Marktgereedheid van de EU-taxonomie screeningscriteria voor substantiële bijdragen aan 

de circulaire economie voor bouw- en vastgoedactiviteiten 
• DGBC in samenwerking met enkele andere GBC’s in Europa
• Analyse met landelijke partners en aan de hand van project cases (met name 

utiliteitsgebouwen)

Market readiness – circulaire criteria
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Europese analyse 



Drie deliverables
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Europese analyse 



Uitkomsten
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Europese analyse 



Uitkomsten
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Europese analyse 



Uitkomsten
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Europese analyse 



Uitkomsten 
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Europese analyse 



1. Beperken vrijgekomen bouw- en sloopafval. Minimaal 90% wordt hergebruikt of gerecycled.
2. Een LCA is berekend conform Levels en EN 15978 (in Nederland: de MPG)
3. Het ontwerp stimuleert circulariteit: adaptiviteit, flexibiliteit, losmaakbaarheid etc.
4. 50% van de materialen is afkomstig van hergebruikte materialen, gerecyclede materialen of 

hernieuwbare materialen, waarbij de 50% wordt behaald door;
a. Minimaal 15% hergebruikte materialen
b. Minimaal 15% gerecyclede materialen
c. Minimaal 20% door hergebruikte of gerecycled materialen of door hernieuwbare materialen (of 

een combi). Er worden aanvullende criteria gesteld aan de hernieuwbare materialen
5. Componenten en materialen bevat geen asbest of andere bepaalde giftige stoffen
6. Een elektrische ‘tool’ is gebruikt welke de karakteristieken van het gebouw, inclusief de gebruikte 

materialen, bevat. (Ook wel een Gebouwpaspoort)

Rondvraag: 
wie kent er cases die in de buurt komen van het 4e criterium > 50% circulair materiaal (criterium 4)?

Doorkijk Nederlandse ‘markt’
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Europese analyse 



Conclusies overall:
• Nog niet alle criteria zijn ‘SMART’
• 50% circulaire materialen is dé uitdaging, maar ook enige Europees meetbare
• Criteria met het hebben van een LCA / MPG of berekening van losmaakbaarheid zegt nog 

niets over de circulaire prestatie. De drempel ontbreekt op milieu-impact én CO2

• Er zijn bovenwettelijke methodieken die invulling kunnen geven aan de criteria, maar is nog 
niet één ‘Europese’ methodiek

• De criteria voor Renovatie zijn lastiger dan Nieuwbouw, terwijl je renovatie en behoudt van 
bestaand zou moeten bevorderen

Marktpartijen zullen eerder op klimaatverandering gaan, en niet op circulaire bijdrage.

Eerste aanbevelingen naar ‘Brussel’ 
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Europese analyse 



DGBC Festival
HIER GAAN WE VOOR!



Stephan de Bie
Vesteda

Vastgoed | Institutionele Beleggers



Vesteda 
EU Taxonomy

11 oktober 2022 De Boel, Amsterdam



FACTS & FIGURES

Facts & Figures

Gem. huur

€ 1000 p/m 100%
Eigen vastgoedbeheer

19
Institutionele beleggers

240
medewerkers

Middenhuursegment

67% 93%
Energielabel A, B of C

28.000
woningen

S&P-rating

A-



ALLEEN TITEL

01

Duurzaamheid bij Vesteda

Optimaal bereikbaar & 
alternatief vervoer 

stimuleren

Gezonde 
woningen

Gebouwen met 
identiteit

Middenhuursegment
Circulaire 
woningen

Herbruikbaar 
bouwmateriaal

Aardgasloze
woningen

Innovatieve 
ideeën

Hittestress 
beheersing

Daken 
optimaal 
gebruiken



GRAFIEK (2X) + ILLUSTRATIE

Eligibility Criteria

Energy efficient residential 
buildings Refurbished residential buildings New residential buildings

Existing building with at least an 
EPC1 label ≥ “A”, or belonging to 
the top 15% of the Dutch 
residential building stock in terms 
of energy demand.

Existing buildings which have 
realised a reduction in primary 
energy demand (PED) of ≥ 30% 
and achieved an EPC label of at 
least “C”.

Permitted before and constructed 
after 1st Jan 2021: energy 
performance coefficient of ≥ 0.4.
Permitted and constructed after 
1st Jan 2021: PED is ≥ 10% below 
the Dutch NZEB2 requirements.



Namens Heembouw: Adviseur C2N
Max Hoog

Bouwbedrijf | Ontwikkeling met belegger



EU-Taxonomie | Nieuwbouw Distributiecentrum
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• Voldoen aan de EU-Taxonomy, eis (Duitse) investeerder.
• Alleen hoofdstuk 7.1 nieuwbouw van toepassing !
• EU Taxonomie benaderd met de relatie met BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 

ambitie Very Good en Excellent.



EU-Taxonomie | Bouw van Nieuwe Gebouwen (7.1)
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Voorbeelden van EU-Taxonomy Eisen versus BREEAM-NL credits:
• De vraag naar primaire energie ten minste 10 % lager dan de drempel die voor BENG 

gebouwen geldt (BENG 2): 
ü ENE 01

• Luchtdichtheid- en thermische kwaliteit test: 
ü MAN 04

• Minstens 70 % bouw- en sloopafval wordt hergebruikt, gerecycled: 
ü WST 01

• Klimaatadaptatie: 
ü WST 05

• Maatregelen om het lawaai, stof en de uitstoot tijdens de bouw te verminderen: 
ü MAN 03 en WST 01
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Voorbeeld C2N scan: EU-Taxonomie Eisen vs BREEAM credits:

EU-Taxonomie | Bouw van Nieuwe Gebouwen (7.1)



EU-Taxonomie | onduidelijkheden
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Voorbeelden nieuwe / onduidelijke criteria
• Klimaatadaptatie: 

Welke bronnen voldoen aan de criteria en mogen toegepast worden? IPCC of ?
• Circulariteit ISO 20887: 

Hoe wordt dit aangetoond? 
Wat neem je mee en wat niet?
Eisen vanuit de EU zijn niet concreet en duidelijk OF veel te veel

• EU-Lucas Survey: 
Hoe om te gaan met hoge bodemvruchtbaarheid, hoe te benaderen?
In hoeverre terug te beredeneren? 

• Bouwcomponenten en –materialen uitstoot: 
Hoe om te gaan met Casco oplevering en Fit-out door huurder, waar ligt de 
verantwoordelijkheid?



EU-Taxonomie | onduidelijkheden
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EU-Taxonomy komende jaren in ontwikkeling
• Hoe worden de criteria aangetoond en geborgd? 

(met BREEAM bewijslasten?)
• Hoe en door wie worden de criteria getoetst? 

Onafhankelijke toetsing door? DGBC?
• Hoe om te gaan met eventuele optimalisaties van taxonomie criteria in een 

lopende ontwikkeling? 
(eisen taxonomie worden strenger. Afval recycling gaat in 2023 naar 90%)



Colliers
Arjan van Eijk

Vastgoedadviseur | Marktontwikkelingen



Videopname

Arjan van Eijk | Colliers

Na formeel toestemming zal deze video beschikbaar worden gesteld op website DGBC:
EU Taxonomie - Dutch Green Building Council (dgbc.nl)

https://www.dgbc.nl/tools/eu-taxonomie-19


Heijmans
Robert Koolen

Beursgenoteerd Bouwbedrijf | NFRD > CSRD



Robert Koolen | Heijmans 

Videopname

Na formeel toestemming zal deze video beschikbaar worden gesteld op website DGBC:
EU Taxonomie - Dutch Green Building Council (dgbc.nl)

https://www.dgbc.nl/tools/eu-taxonomie-19


DGBC Festival
HIER GAAN WE VOOR!



EU Taxonomie | vragen deelnemers

Q&A sessie 



Dutch Green
Building Council

Zuid Hollandlaan 7
2496 AL Den Haag

+31 (0)88 55 80 100
info@dgbc.nl

DGBC.nl


