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Missie en Visie

Missie 

De Dutch Green Building Council 
(DGBC) vervult als onafhankelijke non-
profit netwerkorganisatie een 
toonaangevende rol in de transitie naar 
een duurzame gebouwde omgeving.

4Missie en Visie

Visie

DGBC levert door de gebouwde 
omgeving te verduurzamen een grote 
bijdrage aan de transitie naar een 
circulaire economie waarin het prettig 
en gezond is om te wonen en te 
werken. 

Daarbij ondersteunt DGBC de branche 
in het aanjagen en het toepassen van 
innovatieve oplossingen. Hierdoor kan 
de sector zowel nationaal als 
internationaal een vooraanstaande 
positie verwerven.
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Klimaatadaptatie Circulariteit

Gezondheid CO2 Reductie

De vier duurzaamheidstrends
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Rentekorting, huurprijzen, 
bezettingsgraad, etc etc



GROTE 

AMBITIE BIJ 

DE OVERHEID
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Rijksbrede programma, 2016
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Transitieagenda’s

1. Biomassa en voedsel

2. Kunststoffen

3. Maakindustrie

4. Bouw

5. Consumptiegoederen



Transitie-agenda

Circulaire Economie, 2018

“Samen bouwen aan de 

circulaire economie voor

Nederland in 2050.”

• Een circulaire gebouwde

omgeving in 2050.

• Nieuwbouw en bestaande

bouw.



Enkele van de speerpunten

UITERLIJK IN 2020 BESLUIT OVER VERPLICHT 

MATERIALENPASPOORT. 

Inzicht verkrijgen in de materialen en grondstoffen die in gebouwen en 

andere werken zijn verwerkt. is een essentiële eerste stap op deze weg. 

Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door middel van een materialen-

paspoort. Op alle schaalniveaus nemen overheidspartijen het voortouw, 

door de meerwaarde van zo’n systematiek te verkennen in projecten en 

pilots. Uiterlijk in 2020 wordt vastgesteld in welke gevallen een 

systematiek verplicht wordt.



Enkele van de speerpunten

SUBSIDIE VOOR CIRCULAIRE BUSINESS- EN VERDIENMODELLEN 

De Rijksoverheid komt met een subsidiemogelijkheid voor tijdelijke, 

financiële ondersteuning op individueel bedrijfsniveau voor circulaire 

business- en verdienmodellen. Daarbij zal in overleg met financiers de 

financierbaarheid en met regelgevers de juridische haalbaarheid worden 

besproken.

Eerste stap met invoering in MIA/VAMIL gemaakt



Enkele van de speerpunten

ALLE OVERHEIDSAANBESTEDINGEN CIRCULAIR IN 2030

Vanaf 2030 zullen alle overheidsaanbestedingen circulair zijn. Overheden 

gaan daadwerkelijk circulair inkopen. En voor de invoering daarvan 

worden concrete tijdpaden aangeven. Vanaf 2023 zullen alle uitvragen 

van de overheid, landelijk, provinciaal en gemeentelijk circulair zijn, tenzij 

dit niet (volledig) mogelijk is.

CB’23 is primair hiertoe opgericht



Enkele van de speerpunten

DOORONTWIKKELING UNIFORME MEETMETHODE VOOR 

CIRCULARITEIT. 

Overheidspartijen nemen het voortouw door de meerwaarde van een 

uniforme, eenduidige meetmethodiek te verkennen in projecten en pilots. 

Hierbij bouwen we voort op reeds bestaande methodes.

Twee belangrijke overheidsinitiatieven: CB’23 en de Nationale 

Milieudatabase. Ook voor BREEAM-NL een interessant haakje..



Project 

Circular 

Buildings
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Project Circular Buildings

• 100+ definities bekend

• Wat is een circulair gebouw nu precies?

• Het meetbaar maken van een circulair gebouw als uitgangspunt

• Focus op nieuwbouw
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Project Circular Buildings

• Doelstellingen:

• Voorzien van een definitie en

indicatoren framework voor een

circulair gebouw

• Voorstel van circulaire indicatoren voor

mogelijke opname in BREEAM(-NL)
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Een gebouw dat wordt ontwikkeld, gebruikt en hergebruikt zonder

natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te

vervuilen en ecosystemen aan te tasten.

Gebouwd op een economisch verantwoorde manier en draagt bij aan het 

welzijn van de mens en dier. Hier en daar, nu en later.

Technische elementen zijn demonteerbaar en herbruikbaar, biologische

elementen kunnen ook worden teruggebracht in de biologische kringloop.
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Definitie
Circulair
gebouw Wat is een circulair gebouw?
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Circulaire
Economie

Circulair
gebouw

Sub-
strategie

Definitie
Impact

Categorie
Strategie

Definitie
Impact

Categorie
Strategie Indicator



Strategieën
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Definitie
Circulair
gebouw

Impact 
Categorie

Strategie

Vermindering ToevoerHergebruik Beheer

1 2 3 4
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Alliander Stadstuin Overtoom

CIRCL BRUMMEN

Praktijkervaring meenemen
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MENTIMETER QUIZ!
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Framework

Details
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Materiaal
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Definitie
Circulair 
gebouw

Impact 
Categorie

Strategie

Optimaal 
materiaal gebruik

Circulaire 
materialen

Hergebruik van 
materiaal, 

component en 
element

Kennis 
ontwikkeling en 

deling

1 2 3 4

Gebouw
strategie

• Verminder gebruikte 
hoeveelheid materialen

• Ontwerp voor flexibiliteit
• Ontwerp voor veerkracht
• Ontwerp voor 

remontabelheid

• Maximaliseer hoeveelheid 
hergebruikte materialen

• Maximaliseer hoeveelheid 
hergebruikte 
componenten

• Maximaliseer hoeveelheid 
hergebebruikte 
elementen

• Toekomistig gebruik

• Maximaliseer gebruik van 
hernieuwbare materialen

• Minimaliseer gebruik van 
schaarse/kritieke 
materialen

• Optimaliseer natuur- en 
sociale impact van 
materialen

• Beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van 
materiaal informatie

Sub-
strategie
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• M.1.1: Verminder gebruikte hoeveelheid materialen

• M.1.4: Ontwerp voor remontabiliteit

• M.2.1: Maximaliseer hoeveelheid hergebruikte materialen

• M.3.1: Maximaliseer gebruik van hernieuwbare materialen

• (&)4.1: Beschikbaarheid en toegankelijkheid van ALLE informatie

• HW.1.1: Gebouwontwerp bevat geen of minimale hoeveelheden aan
toxiciteit
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Definitie
Circulair
gebouw

Impact 
Categorie

Strategie Gebouw
strategie

Sub-
strategie Indicator Uitwerking

Met expertpanel de top vijf zes indicatoren bepaald



M1.1 Verminder gebruikte hoeveelheid 

materialen
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M1.1 Verminder gebruikte hoeveelheid materialen

Mantijn van Leeuwen – NIBE

“Klimaatverandering gaat om het verwijderen van fossiele energievormen uit alle 

systemen. Wij hebben uitgerekend dat je er bent als je alle fossiele energiedragers 

uit de systemen haalt, maar wel lineair blijft produceren zoals vandaag de dag. Om 

het klimaat te redden, hoeven we dus niet naar een circulaire bouweconomie toe. 

Natuurlijk bespaar je CO2 wanneer je minder grondstoffen gebruikt, maar eerst 

moeten we het nog bouwen. De besparing is er pas over 50, 100 of 200 jaar, terwijl 

we het klimaat de komende 30 jaar moeten aanpakken.”
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M1.1 Verminder gebruikte hoeveelheid materialen
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• Aansluiting op de MPG, ofwel 

LCA, zien wij als de basis.

• We hebben in Nederland een 

uniek stelsel waarbij we de 

emissie-effecten 

monetariseren



Uitdagingen om MAT 1 te verbeteren
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Energy Academy Groningen
1,01 euro/m2/jaar



M1.4 Ontwerp voor remontabiliteit
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M1.4 Ontwerp voor remontabiliteit

Doel

Het stimuleren van het ontwikkelen van 
gebouwen met een hoge mate van 
remontabiliteit zodat het gebouw en de 
producten en materialen in het gebouw 
eenvoudig te remonteren zijn voor 
toekomstig gebruik in nieuwe of andere 
functies .

Beoordelingscriteria

M1.4.1 Bij het plaatsen/installeren van 
een product in zijn (directe) omgeving wordt 
gebruik gemaakt van remonteerbare 
verbindingen waarbij het behoud van 
vergelijkbare kwaliteit kan worden 
gewaarborgd. (1 punt)

M1.4.2 Het product is geassembleerd 
door middel van remonteerbare verbindingen 
waarbij behoud van vergelijkbare kwaliteit 
kan worden gewaarborgd. (1punt)

M1.4.3 De verbindingen waarmee het 
product in zijn omgeving is geïnstalleerd zijn 
toegankelijk. (1 punt)
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Bron: Alba concepts 

Mike van Vliet



Gebruiken “Collecteren” Hergebruiken

Bron: Alba concepts 

Mike van Vliet



Gebruiken “Collecteren” HergebruikenDemonteren

Bron: Alba concepts 

Mike van Vliet





Losmaakbaarheidsfactoren 
meetmethodiek

Technical

Type Verbinding (TV)

Toegankelijkheid van de verbinding (ToV)

Doorkruisingen (DK)

Vorminsluiting (VI)



M1.4 Ontwerp voor remontabiliteit
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Bron: Alba concepts 

Mike van Vliet

Type verbinding Score

Droge verbinding
Droge verbinding

Klikverbinding

Klittenbandverbinding

Magnetische verbinding

1,00

1,00

1,00

1,00

Verbinding met toegevoegde 

elementen

Bout- en moerverbinding

Veerverbinding

Hoekverbindingen

Schroefverbinding

Verbindingen met toegevoegde 

verbindingselementen

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Directe integrale verbinding Pin-verbindingen

Spijkerverbinding

0,60

0,60

Zachte chemische verbinding
Kitverbinding

Schuimverbinding (PUR)

0,20

0,20

Harde chemische verbinding Lijmverbinding

Aanstortverbinding

Lasverbinding

Cementgebonden verbinding

Chemische ankers

Harde chemische verbinding

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10



M1.4 Ontwerp voor remontabiliteit
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Bron: Alba concepts 

Mike van Vliet

Toegankelijkheid verbinding Score

Vrij toegankelijk 1,00

Toegankelijkheid met extra handelingen die geen schade 

veroorzaken
0,80

Toegankelijkheid met extra handelingen met herstelbare schade 0,40

Niet toegankelijk – onherstelbare schade aan objecten 0,10



Vorige week eerste resultaten gepresenteerd
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Bron: http://www.cepezed.nl



Losmaakbaarheidsindex
Toolversie: 1.0

Projectnaam: The Green House Versie: 1.0

Project ID: 0245-001 Datum: 25-9-2019

11.0.1 Grond  

16.0.1 Stelconplaten 0,0067          1% 0,73                                   

16.0.2 Legioblokken 0,0563          9% 0,75                                   

21.0.1 Geisoleerde kantplank 0,0032          1% 0,75                                   

21.1.1 Prefab SIPS element 0,0146          2% 0,90                                   

21.1.2 Traliespant 0,0018          0% 0,85                                   

21.1.3 HSB Wand 0,0011          0% 0,68                                   

23.0.1 Isolatie harde persing 0,0158          3% 0,85                                   

23.0.2 Zandpakket met vloerverwarming 0,0063          1% 1,00                                   

23.0.3 Cempanelplaat 0,0071          1% 0,85                                   

23.0.4 Isolatie tussen balklaag 160mm 0,0148          2% 1,00                                   

23.0.5 Isolatie 160mm 1e verdieping 0,0046          1% 0,95                                   

23.0.6 Dakbedekking 1e verdieping 0,0023          0% 0,80                                   

23.0.7 WTH Vareno droog vloeropbouw 0,0033          1% 1,00                                   

23.2.1 Betontegels begane grond en 1e verdieping 0,0143          2% 0,85                                   

23.2.2 Houten balklaag 1e verdieping 0,0195          3% 0,90                                   

23.2.3 Multiplex 18mm 1e verdieping 0,0187          3% 0,90                                   

27.0.1 Afschotisolatie 0,0351          6% 0,73                                   

27.0.2 Dakbedekking 0,0103          2% 0,63                                   

27.2.1 Kasdak 0,0061          1% 0,70                                   

27.2.2 Geprofileerde stalen dakplaat 0,0064          1% 0,85                                   

28.1.1 HEA 180 kolom 0,0058          1% 0,95                                   

28.1.2 IPE 400 liggers 1e + 2e verdieping 0,0097          2% 0,63                                   

28.1.3 HEA 180 liggers 1e + 2e verdieping 0,0076          1% 0,63                                   

28.1.4 Tralieligger 0,0018          0% 0,90                                   

31.4.1 Aluminium Vliesgevel 0,0137          2% 0,83                                   

31.4.2 Glas HR++ vliesgevel 0,0960          16% 0,83                                   

31.4.3 Aluminium draaivalraam 0,0014          0% 0,83                                   

31.4.4 Glas HR++ draaivalraam 0,0063          1% 0,83                                   

41.0.1 Hergebruikte spiegelglazen gevelpanelen 0,2178          35% 0,75                                   

41.0.2 Stalen gevelbeplating 0,0007          0% 0,95                                   

43.2.1 Tarkett Inter Locking Tiles 0,0022          0% 1,00                                   

43.2.2 Gewoven vinyl Loom+ 0,0031          1% 1,00                                   

0,61€            79%

21%

Losmaakbaarheid

Element ID
Losmaakbaarheids index 

(LI)

Losmaakbaarheidsindex project

 Aandeel 

(%) 
 MPG score 

79%

21%

Losmaakbaarheidsindex







cepezedprojects

losmaakbaarheid



cepezedprojects

losmaakbaarheid

resultaten 



Confrontatie van theorie en praktijk

Losmaakbaarheid HOTT

David Anink

25 september 2019

anink@w-e.nl

House of tomorrow



Resultaten doorrekening

1%3%0%
10%

5%

62%

3%

16% Fundering
Vloeren
Draagconstructie
Gevels
Daken
Installaties
Inbouw
Gemist



Resultaten exclusief PV-panelen

4%
8%

0%

23%

12%
10%

6%

37%

Fundering
Vloeren
Draagconstructie
Gevels
Daken
Installaties
Inbouw



M2.1 Maximaliseer hoeveelheid 

hergebruikte materialen
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M2.1 Maximaliseer hoeveelheid hergebruikte materialen
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Bron: Denimtex

https://www.denimtex.nl/p

rojecten/circl-abn-amro/

https://www.denimtex.nl/projecten/circl-abn-amro/


M2.1 Hergebruikte materialen

Doel

Het verminderen van de milieu impact, 
waaronder de uitputting van 
grondstoffen, door voor hergebruikte 
materialen te kiezen.

Beoordelingscriteria

De credit is onderverdeeld in twee 
delen:

M2.1.1 Er wordt gestreefd naar de 
toepassing van zoveel mogelijk 
hergebruikt materiaal en dit wordt 
uitgedrukt in een score. Door de 
formule van de Material Input 
(onderdeel van Material Circularity
Indicator) is de score berekend (1 punt)

M2.1.2 Lokaal herbruikbare 
materialen inzamelen en in het gebouw 
toepassen (1 punt)
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M3.1 Maximaliseer gebruik van 

hernieuwbare materialen

54Voettekst



M3.1 Maximaliseer gebruik van hernieuwbare materialen
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Bron: Hempflax
https://www.hempflax.com/

https://www.hempflax.com/


M3.1 Gebruik herbruikbare en/of hernieuwbare 

materialen

Doel

In de ontwerpfase al rekening houden 
met de mogelijkheden voor 
hoogwaardig hergebruik en/of recycling 
van zoveel mogelijk van de producten 
die toegepast worden in het gebouw, 
om waardebehoud van de producten te 
optimaliseren of de toepassing van 
hernieuwbare materialen.

Beoordelingscriteria

De credit is onderverdeeld in drie 
delen:

M3.1.1 Borging van het gebruik van 
her te gebruiken en/of te recyclen 
materialen (technologische kringloop) 
(1 punt)

M3.1.2 Borging van het gebruik van 
biobased materialen (biologische 
kringloop) (1 punt)

M3.1.3 Beleid op het gebied van 
circulair inkopen (1 punt)
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M4.1 Beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van ALLE informatie
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M4.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid van ALLE 

informatie
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M4.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid van ALLE 

informatie

Doel

Informatie over de materialen die in het 
gebouw zijn toegepast zijn beschikbaar 
voor relevante betrokken partijen en 
personen, op een dusdanige wijze dat de 
informatie na oplevering tijdens de 
gebruiksfase bij onderhoud, mutaties, 
vervangingen enz. actueel gehouden kan 
worden.

Beoordelingscriteria

De credit is onderverdeeld in drie delen:

M4.1.1 Er wordt een 
materialenpaspoort van het gebouw 
opgesteld en bijgehouden (gedurende de 
life cycle van het gebouw worden 
materiaalstromen in kaart gebracht)

(1 punt)

M4.1.2 Het materialenpaspoort is 
beschikbaar voor iedereen die hiertoe 
gemachtigd is/wordt. (1 punt)

M4.1.3 Bij de oplevering van het 
gebouw wordt een sloopbestek / 
demontagerichtlijn meegeleverd. (1 punt)
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HW1.1 Geen of minimale hoeveelheden

aan toxiciteit
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HW1.1 Geen of minimale hoeveelheden aan toxiciteit
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HW1.1 Toxische materialen

Doel

Minimaal gebruik van schaarse 

en kritieke materialen opdat

Beoordelingscriteria

De credit is onderverdeeld in 

twee delen:

M3.2.1 Geen materialen die op 

de C2C banned list of chemical

materials list staan (1 punt)

M3.2.2 Producten kennen geen 

tot een minimale hoeveelheid 

VOC-emissies (1 punt)
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- Wat definieert nu precies een materialenpaspoort? Behoefte aan een 
NEN / ISO / etc norm

- Wanneer is een materiaal hernieuwbaar? Bio en technisch..

- Wanneer is een materiaal toxisch? C2C en REACH?

- Het rapport geeft een eerste aanzet. Maar er is behoefte om de 
indicatoren te toetsen aan de praktijk.

Volgende stap – het vinden en testen van meetbare 

indicatoren
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- Met losmaakbaarheid is al een flinke aanzet gemaakt om een credit in 

BREEAM-NL te kunnen opnemen.

- DGBC wil nu doorpakken op het thema Toxiciteit 

Volgende stap – het vinden en testen van meetbare 

indicatoren
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MIA/VAMIL
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• Voorgaande jaren geen aandacht aan circulair, dit jaar een volledig 

hoofdstuk gewijd aan diverse circulaire initiatieven

• Tevens circulair bouwen/renoveren op de milieulijst voor 

belastingaftrek! Gewaardeerd in de hoogste categorie.

Ohja… let op de MIA/VAMIL!
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• Kantoor van 5.000 m2 x 1.200 euro/m2 = 6 miljoen euro bouwkosten

• 6 miljoen x 36% = 2,16 miljoen

• Geen vennootschapsbelasting -> 2,16 miljoen x 25% = 

• 500.000 euro minder belasting

Reken even mee…
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Let op: de overheid zal in belangrijke mate de MPG 

aanhouden en aanpassen..
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MPG gaat dit apart 
declareren



• Hoe moeten we de herstructurering van de NMD 3.0 en de MPG 

bepalingsmethode meenemen in het samenspel van credits als 

toxiciteit, losmaakbaarheid, MAT 1, MAT 5, MAT 7 en MAT 8.

Uitdaging
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Zuid Hollandlaan 7 

2596 AL  Den Haag 

088 – 55 80 100

info@dgbc.nl

DGBC.nl


