
Welkom

Pak nog snel iets te drinken, 
we gaan binnen enkele minuten beginnen!



Toelichting nieuwe 
BREEAM-NL In-Use richtlijnen
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Let op: Het Webinar wordt opgenomen 

Peter Gabriëls Leonie de Boer



Inhoud Webinar

1. Inleiding
2. BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw v6.0.0

Q&A
3. BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering

Q&A
4. Afsluiting



Inleiding



Duurzaamheid is in 2021 niet meer weg te denken 

Europa

Nederland

Vastgoed

EU Green deal

Coalitie akkoord

Sturing op ESG, 
BREEAM en Paris Proof



In-Use certificaten verdubbeld
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Steeds bredere toepassing van BREEAM-NL In-Use

Onderwijs | Universiteit Utrecht Industrie | Distriport Tilbrug Kantoor | Stibbe BV

Retail | De Passage, Den Haag Wonen | Milestones, Utrecht Hotel | DoubleTree Hilton, Amsterdam



Wat is BREEAM-NL In-Use

• Meetinstrument om de duurzaamheidsprestatie van bestaande 
gebouwen te bepalen

• Integrale methode
• Continu verbeteren
• Toepasbaar op één gebouw of op een   

gehele vastgoed portefeuille 



Niet één maar twee nieuwe richtlijnen 

+

Utiliteitsbouw v6.0 Duurzame huisvesting 
en bedrijfsvoering



Utiliteitsbouw v6.0.0



Onderdelen Utiliteitsbouw v6.0 

Asset
• Fysieke eigenschappen van het gebouw en de omgeving

Beheer
• Beleid, management, procedures en implementatie daarvan, van het 

gebouw en het terrein



Waarom een nieuwe richtlijn? 

• Strengere wet- en regelgeving 

• Aanscherping is nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen

• Aansluiten bij grote vraag vanuit de markt

• Aansluiting bij actuele thema’s



Schemaontwikkeling 

• Internationale richtlijn als basis. 
• Toepasbaar maken voor de Nederlandse 

markt. 
• Sterke harmonisatie tussen internationale en 

Nederlandse richtlijn.
• Toepasbaar voor internationale partijen. 



Toelichting categorieën

• Energie

• Materiaalstromen

• Bestendigheid 

• EU Taxonomy

Management Gezondheid Energie

Transport Water

Vervuiling BestendigheidLandgebruik 
en ecologie

Materiaalstromen



• Sturen op het werkelijke energiegebruik 
van het gebouw.

• Inzichtelijk of gebouw Paris Proof is.

Energie – Werkelijk energiegebruik

Werkelijke Energie intensiteit indicator:
De WEii van een gebouw wordt berekend op basis van het werkelijke, 
gemeten energiegebruik en het gebruiksoppervlakte van het gebouw.



Energie – Afstemmen vraag en aanbod van elektriciteit

Verminderen van de CO2 uitstoot van het elektriciteitsnet, door de vraag 
van elektriciteit beter af te stemmen op het aanbod van hernieuwbare 
elektriciteit.

• Opslag van elektriciteit 
• Verwarmings- en koelingsinstallaties aansluiten op systeem dat vraag 

en aanbod op elkaar afstemt 
• Tijdschema's voor in- en uitschakeling 
• Bidirectioneel laden 



Materiaalstromen - Gebouwpaspoort

Stimuleert vastgoedeigenaren om:
• Inzicht te krijgen in materialen die in het gebouw zijn verwerkt
• Inzicht in het behouden van materialen 
• Inzicht in gebruik van materialen

Het stimuleren van het zo hoogwaardig mogelijk (her)gebruiken van 
materialen, en het reduceren van het gebruik van primaire materialen.

Doel



Materiaalstromen - Gebouwpaspoort

Basis gebouwpasspoort
• Informatie over minimaal 80% van het 

volume van de in het gebouw 
toegepaste materialen

• Functionele classificatie
• De samenstelling
• De locatie in de asset
• Geschatte hoeveelheid in de asset

Professioneel gebouwpasspoort
• Basis gebouwpaspoort +
• Losmaakbaarheid van de producten en 

elementen
• Richtinggevende taxatie van de huidige 

en/of toekomstige financiële (rest)waarde
• Handreiking voor het behouden van de 

waarde (onderhoud, reparatie, vervangen)
• Handreiking voor het maximaliseren van 

de financiële opbrengst
• Handleiding voor het behouden van de 

waarde gedurende demontage of aan het 
eind van de levenscyclus



Inzicht in afvaldata:
• Hoeveelheid 
• Stromen 
• Bestemming 

Materiaalstromen - Afvaldata



Bestendigheid – Klimaat gerelateerde risico’s 
Fysieke risico’s 
• Risico’s afkomstig van gebeurtenissen, zoals extreme weersomstandigheden en 

verschuivingen in klimaatpatronen op de langere termijn.
• Klimaatrisicobeoordeling moet scenario's conform een klimaatmodel met 2 graden stijging 

opnemen. 

Transitie risico’s en kansen 
• Dit kunnen politieke, wettelijke, technologische en marktveranderingen zijn, die eisen aan de 

mitigatie en adaptatie van klimaatverandering stellen.

Sociale risico’s en kansen
• Risico’s en kansen die gerelateerd zijn aan de onderlinge afhankelijkheid van de 

stakeholders in de omgeving en de asset. 



EU Taxonomy – BREEAM-NL 

EU Taxonomy
Classificatie systeem om investeringen als duurzaam te definiëren.

Relatie met BREEAM-NL In-Use
• V6.0.0 richtlijn sluit aan bij enkele economische activiteiten uit de EU 

Taxonomy
• Ondersteund bij het aantonen dat een investering duurzaam is en 

daarbij voldoet aan de eisen uit de EU Taxonomy. 



Nieuwe items in de In-Use richtlijn



Nieuwe functionaliteiten 

• Verplichte credits

• Filters 

• Exemplary Performance



Flexibele certificeringscyclus 

Eenvoudig tussentijds verbeteringen door te voeren. Dit is mogelijk indien:
• Een Deel wordt toegevoegd.
• Een ‘significante’ wijziging heeft plaats gevonden (de score meer dan 10% 

wijzigt).
• Een ‘relatief kleine’ wijziging heeft plaats gevonden (de score minder dan 

10% wijzigt).

Certificering Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 
Hercertificering

Tussentijdse 
certificering

Tussentijdse 
certificering



Aan de slag met de v6.0.0

• Stelt een nieuwe maatlat – Wees koploper!
• Sluit aan bij wet en regelgeving 
• Een toekomstbestendig gebouw of geheel portfolio



Q&A Utiliteitsbouw v6



Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering



• Eindgebruikers hebben een grote impact op het milieu
• Er is een integraal systeem voor duurzame huisvesting 

én bedrijfsvoering nodig

Waarom is deze richtlijn ontwikkeld? 

• Eindgebruikers 
rapporteren steeds vaker 
(verplicht) over CRS-beleid

• Handvatten voor 
samenwerking eigenaar-
gebruiker

• Vraag vanuit de markt 



Wat houdt de richtlijn in?

Middel om de organisatie te verduurzamen, met een nadruk op 
ondersteunende processen, zoals;
• Human Resources
• Inkoop
• Wagenparkbeheer
• Huisvesting
• Risicomanagement
Maar, ook de bedrijfs-en productieprocessen in het gebouw zijn 
onderdeel van de beoordeling.

Richtlijn sluit aan bij 
In-Use Utiliteitsbouw v6.0 



Toepasbaar voor onder andere: 

• Onderwijs

• Retail
• Kantoor
• Logies
• Zorgfunctie
• Culturele instellingen



Toelichting categorieën

• Management

• Gezondheid 

• Materiaalstromen 

Management Gezondheid Energie

Transport Water

VervuilingLandgebruik 
en ecologie

Materiaalstromen



Management – Bestuur van de organisatie

Duurzaamheidsbeleid TransparantieStakeholders



Gezondheid - Reikwijdte

Gezondheid

Behoud en 
Ontwikkeling

Tevredenheid

Diversiteit en 
inclusiviteit

Fysieke, 
sociale en 
mentale 

gezondheid 



Gezondheid – Fysiek, Sociaal en Mentaal 

Fysiek
Voeding, beweging, binnenklimaat

Sociaal
Sociale activiteiten, kennis uitwisseling, 
mentorsysteem

Mentaal
Biophilic design, cursussen, 
ontspanningsruimten 



Integreren van circulaire strategieën in de 
bedrijfsvoering, zoals;
• Reduceren van de vraag naar nieuwe  

materialen
• Duurzaam en circulair inkopen
• Hergebruiken van materialen

Andere mindset, samenwerkingsvormen en 
contractvorming nodig

Materiaalstromen – Circulariteit  



Toepassing van Duurzame huisvesting en 
bedrijfsvoering



Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering als 
transitiemiddel 

Voor zowel beginnende als 
gevorderde organisaties

Beleid

Beleid 
opnemen in 
organisatie

Uitvoeren 
maatregelen

Evaluatie



Waarde van de richtlijn 

• Aantrekken van talenten
• Leidraad voor samenwerking met gebouweigenaar
• Toekomstbestendige organisatie
• Toepassing voor duurzaamheidsbeleid en rapportage
• Verhogen van de betrokkenheid en productiviteit van medewerkers en 

andere gebouwgebruikers



Q&A Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering



Afsluiting



Komend jaar 

• E-learning modules over de nieuwe In-Use richtlijnen
• Updaten BREEAM quickscan
• IT – Assessments overzetten van 2016 naar v6.0 
• BREEAM-NL In-Use Woningen herziening

• BREEAM Congres – save the date: 21 april!



Tips en Tricks 

1. Maak de eigenschappen van het gebouw bij het aanmaken van een 
asset inzichtelijk – dit heeft effect op de filters in het assessment 

2. Let op de verplichte credits en de minimale vereisten. 

3. Raadpleeg het wijzigingenoverzicht voor alle wijzingen – te vinden 
op de support pagina van de BREEAM-NL website. 

4. Neem de richtlijn door en maak een gratis Pre-assessment aan!



BREEAM-NL In-Use trainingen 

Meld je aan voor een van onze trainingen om expert of assessor 
te worden!  



Bedankt voor je aandacht! 

Contactgegevens: 

Helpdesk@dgbc.nl
+ 088 558 0100

Leonie de Boer
Projectmanager

l.deboer@dgbc.nl

mailto:Helpdesk@dgbc.nl
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=dgbc&ie=UTF-8&oe=UTF-8
mailto:l.deboer@dgbc.nl

