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Titel 
Level(s) — Een gemeenschappelijk EU-kader van kernindicatoren voor de duurzaamheid van 
kantoor- en woningbouw, Gebruikershandleiding 2: een project opzetten voor gebruik van het 
gemeenschappelijk Level(s)-kader (Editie 1.1); 
 
Samenvatting 

Level(s) werd ontwikkeld als een gemeenschappelijk EU-kader van kernindicatoren om de 
duurzaamheid van kantoorgebouwen en woningen te beoordelen. Het kan worden toegepast vanaf 
de prilste fasen van het conceptontwerp, in alle daaropvolgende fasen, met als eindpunt het 
voorziene einde van de levensduur van het gebouw.  De aandacht gaat vooral uit naar de 
milieuprestaties, maar ook andere belangrijke aspecten die met prestaties te maken hebben kunnen 
hiermee worden beoordeeld, met behulp van indicatoren en instrumenten voor gezondheid en 
comfort, levenscycluskosten en mogelijke toekomstige risico’s voor de prestaties. 

Level(s) heeft tot doel te voorzien in een gemeenschappelijke taal om over de duurzaamheid van 
gebouwen te praten. Die gemeenschappelijke taal moet het mogelijk maken om voor elk gebouw 
maatregelen te treffen die duidelijk kunnen bijdragen tot de bredere doelstellingen van het Europees 
milieubeleid. Het Level(s)-kader heeft de volgende structuur: 

1. Macrodoelstellingen: een overkoepelende reeks van zes macrodoelstellingen voor het 
Level(s)-kader die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU en de lidstaten op 
gebieden zoals energie, materiaalgebruik, afvalbeheer, waterkwaliteit en 
binnenluchtkwaliteit. 

2. Kernindicatoren: een reeks van 16 gemeenschappelijke indicatoren die, samen met een 
vereenvoudigde methodiek voor de levenscyclusbeoordeling (LCA), kunnen worden gebruikt 
om de prestaties van gebouwen en hun bijdrage aan elke macrodoelstelling te meten. 

Daarnaast beoogt het Level(s)-kader het levenscyclusdenken te bevorderen. Het kader leidt 
gebruikers van een aanvankelijke focus op afzonderlijke aspecten van de prestaties van gebouwen 
naar een holistischer benadering, met de bedoeling te komen tot een breder Europees gebruik van 
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Structuur van het Level(s)-document 

 
Figuur 1. Structuur van het Level(s)-document 
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Hoe werkt deze gebruikershandleiding bij Level(s)? 
Als u nog niet vertrouwd bent met de beoordeling van de duurzaamheid van een gebouw, geven wij u 
de aanbeveling om het eerste deel van de handleiding, UM1, te lezen voordat u dit tweede deel (UM2) 
bekijkt.  UM2 geeft u de informatie die u nodig hebt om Level(s) op te zetten en toe te passen op uw 
bouwproject.  De informatie in UM2 kan worden gebruikt als briefing voor projectteamleden, 
opdrachtgevers en belanghebbenden. U vindt hier instructies voor: 

• het opstellen van een Level(s)-projectplan: de manier waarop u het gebruik van Level(s) voor 
uw project kunt plannen, met informatie over: 

 de macrodoelstellingen en indicatoren waarmee u kunt werken; 

 de keuze van het level waarop u wilt werken; en 

 de planning wanneer en hoe Level(s) zal worden gebruikt en wie daarbij moet worden 
betrokken; 

• het invullen van de gebouwbeschrijving:  het verzamelen van de nodige basisgegevens om het 
bouwproject te beschrijven. Dit zult u nodig hebben wanneer u uw Level(s)-projectplan 
opstelt. 
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1. Een Level(s)-projectplan opstellen 

Als eerste stap in het proces om gebruik te maken van Level(s) wordt het opstellen van een 
projectplan aanbevolen.  De bedoeling van het projectplan is dat u:  

      - bepaalt welke macrodoelstellingen inzake duurzaamheid met het project zullen worden 
aangepakt;  

      - aangeeft welke indicatoren zullen worden gebruikt om de prestaties te beoordelen;   

      - vaststelt tot op welk “level” de projectprestaties zullen worden beoordeeld; en  

      - plant welke middelen nodig zullen zijn om de prestaties te beoordelen en op welk punt in de 
levenscyclus van het project ze nodig zullen zijn. 

 

Stap 1: de te behandelen macrodoelstellingen en indicatoren selecteren 

In deze eerste stap zult u moeten beslissen welke macrodoelstellingen inzake duurzaamheid in het 
bouwproject zullen worden aangepakt.  Bij elke macrodoelstelling zult u een selectie moeten maken 
van de indicatoren die u van plan bent te gebruiken om de prestaties van het bouwproject te 
beoordelen en er verslag over uit te brengen.  In tabel 1 vindt u een overzicht van de 
macrodoelstellingen en de bijbehorende indicatoren waaruit u een keuze kunt maken. 
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Tabel 1. Overzicht van de macrodoelstellingen en de bijbehorende indicatoren 

Macrodoelstelling Indicator Meeteenheid Samenvattende informatie 

1. 
Broeikasgasemissies 

en 
luchtverontreinigende 

uitstoot tijdens de 
volledige levenscyclus 

van een gebouw 

1.1  Energieprestaties 
tijdens gebruiksfase 

kilowattuur per vierkante 
meter per jaar (kWh/m2 

/jaar) 

Deze indicator meet de vraag naar primaire energie van een gebouw in de gebruiksfase. In een 
levenscyclusbenadering wordt deze energievraag ook het “operationele energieverbruik” of 
“gebouwgebonden energieverbruik” genoemd.  Daarbij wordt rekening gehouden met de 
voordelen van de opwekking van koolstofarme of hernieuwbare energie.   

1.2. 
Aardopwarmingsvermogen 

tijdens de levenscyclus 

kg CO2-equivalenten per 
vierkante meter per jaar (kg 

CO2 eq./m2/jaar) 

Deze indicator meet de broeikasgasemissies die met het gebouw in verband worden gebracht 
tijdens de verschillende fasen in de levenscyclus van dat gebouw.  Hij is dus een maat voor de 
bijdrage van het gebouw aan emissies die de opwarming van de aarde of de klimaatverandering 
veroorzaken.  Dit wordt soms ook de “beoordeling van de koolstofvoetafdruk” of “meting van 
de koolstof tijdens de volledige levensduur” genoemd.   

2. 
Hulpbronnenefficiënte 

en circulaire 
levenscycli van 

materialen 

2.1 Opmetingsstaat, 
materiaalstaat en 

levensduur 

Hoeveelheden per eenheid, 
massa en jaren 

Deze indicator meet de hoeveelheden en massa van de bouwproducten en -materialen die 
nodig zijn om bepaalde delen van het gebouw te voltooien.  Hij maakt het ook mogelijk de 
levensduur van bepaalde delen van het gebouw te ramen. 

2.2 Bouw- en sloopafval en 
-materialen 

kg afval en materialen per 
m2 totale 

gebruiksoppervlakte 

Deze indicator meet de algehele hoeveelheid afval en materialen die het resultaat is van de 
bouw-, renovatie- en sloopwerkzaamheden.  Vervolgens wordt deze indicator gebruikt om het 
percentage afval en materialen te berekenen dat wordt afgeleid naar hergebruik en recycling, 
overeenkomstig de afvalhiërarchie. 

2.3 Ontwerp met het oog 
op aanpasbaarheid en 

renovatie 
Aanpasbaarheidsscore 

Deze indicator meet in welke mate de toekomstige aanpassing aan de evoluerende behoeften 
van de bewoners/gebruikers en de omstandigheden op de vastgoedmarkt zou kunnen worden 
gefaciliteerd door het ontwerp van het gebouw. Hij dient dus als maatstaf om te bepalen in 
welke mate en hoelang een gebouw zijn functie(s) kan blijven vervullen en tot op welke hoogte 
het mogelijk is om de nuttige gebruiksduur van een gebouw in de toekomst te verlengen.   

2.4 Ontwerp met het oog 
op ontmanteling, 

hergebruik en recycling 
Ontmantelingsscore 

Deze indicator meet de mate waarin de toekomstige herwinning van materialen voor 
hergebruik of recycling door het ontwerp van een gebouw zou kunnen worden bevorderd. Dit 
omvat een beoordeling van het gemak waarmee een minimum aantal delen van het gebouw uit 
elkaar kan worden gehaald, en van de moeiteloosheid waarmee deze delen en de bijbehorende 
bouwonderdelen en materialen vervolgens opnieuw kunnen worden gebruikt en gerecycled.   

3. Efficiënt gebruik 
van watervoorraden 

3.1  Waterverbruik tijdens 
gebruiksfase 

m3/jaar water per 
bewoner/gebruiker 

De indicator meet het totale waterverbruik voor een gemiddelde gebruiker van het gebouw, 
met de optie om deze waarde op te splitsen in geleverd drinkbaar en niet-drinkbaar water.  Met 
behulp van deze indicator kunnen ook plaatsen waar water schaars is in kaart worden gebracht. 
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Macrodoelstelling Indicator Meeteenheid Samenvattende informatie 

1-3. Volledige LCA n.v.t. tien effectcategorieën 

- Klimaatverandering; aantasting ozonlaag; verzuring; eutrofiëring zoetwater; eutrofiëring 
zeewater; eutrofiëring — land; fotochemische ozonvorming; uitputting van abiotische 
hulpbronnen — mineralen en metalen; uitputting van abiotische hulpbronnen — fossiele 
brandstoffen; watergebruik. 

4. Gezonde en 
comfortabele ruimten 

4.1  Binnenluchtkwaliteit 

Parameters voor ventilatie, 
CO2 en vochtigheidsgraad 
Lijst van te onderzoeken 

verontreinigende stoffen: 
TVOS, formaldehyde, VOS 

van CMR-stoffen, LCI-
waarde, schimmel, benzeen, 

zwevende deeltjes, radon 

De indicator meet een combinatie van binnenluchtomstandigheden en luchtverontreinigende 
doelstoffen:   

 de binnenluchtomstandigheden volgens het ontwerp houden verband met het 
ventilatievoud en de manier waarop dit wordt aangepast om CO2 en vochtigheid op een 
gezond niveau te handhaven;   

 de luchtverontreinigende doelstoffen kunnen worden beheerst door de voorkeur te geven 
aan inrichtingsmaterialen die weinig verontreinigende stoffen bevatten en daar verslag 
over uit te brengen, het risico op schimmelvorming te beheersen en ventilatiesystemen te 
specificeren die beschikken over adequate filters voor vervuilde buitenlucht. 

4.2  Tijd buiten bereik van 
thermisch comfort 

% tijd buiten bereik tijdens 
de seizoenen waarin 

verwarming of koeling nodig 
is 

De indicator meet in de loop van een jaar de periode waarin de gebruikers de thermische 
omstandigheden in een gebouw comfortabel vinden.  Hij meet ook in welke mate een gebouw 
(met en zonder technische voorzieningen) vooraf bepaalde maatstaven voor thermisch comfort 
kan handhaven tijdens warme en koude weersomstandigheden.   

4.3  Verlichting en visueel 
comfort Checklist level 1 

De indicator meet de beschikbaarheid van licht en de kwaliteit ervan, geïnterpreteerd als een 
combinatie van geïnstalleerde elektrische verlichtingssystemen en de natuurlijke lichtinval in 
een gebouw. 

4.4 Akoestiek en 
bescherming tegen 

geluidsoverlast 
Checklist level 1 

Deze indicator meet het potentieel voor geluidsoverlast in de vorm van de effecten van geluid 
en de voortplanting van geluiden in de lucht tussen woningen en kantoorruimten, 
geluidsreflectie in kantoorruimten en van buiten afkomstige geluidshinder in beide 
gebouwtypen. 

5.1 Bescherming van 
gezondheid en thermisch 

comfort van 
gebruikers/bewoners 

Prognose van % tijd buiten 
bereik in de jaren 2030 en 

2050 (zie ook indicator 4.2) 

Deze indicator meet het potentieel voor een afwijking van de omstandigheden voor het 
thermisch comfort die zijn gesimuleerd met behulp van een prognose van de 
weersomstandigheden in 2030 en 2050 ten opzichte van de huidige omstandigheden. De 
indicator wordt berekend uitgaande van dezelfde methodiek als die van indicator 4.2. 
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Macrodoelstelling Indicator Meeteenheid Samenvattende informatie 

5. Aanpassing aan en 
weerbaarheid tegen 

de klimaatverandering 

5.2 Hoger risico op 
extreme 

weersomstandigheden 

Checklist level 1 (in 
uitvoering) 

Aan de hand van deze indicator wordt beoordeeld in hoeverre extreme weersomstandigheden 
in de toekomst (bv. stormen, regen, sneeuw en hittegolven) mogelijk zijn en effecten kunnen 
hebben op de levensduur van een gebouwonderdeel of een bouwmateriaal. 

5.3 Hoger risico op 
overstromingen 

Checklist level 1 (in 
uitvoering) 

Deze indicator meet het potentiële risico van toekomstige overstromingen en in hoeverre het 
gebouwontwerp kan bijdragen tot een toename of afname van het risico van overstromingen 
als gevolg van regenval en van rivieren die buiten hun oevers treden, zowel in de onmiddellijke 
nabijheid van het gebouw als op stroomafwaarts gelegen plaatsen. 

6. Geoptimaliseerde 
levenscycluskosten en 

-waarde 

6.1 Levenscycluskosten euro per vierkante meter per 
jaar (€/m2/jaar) 

De indicator meet alle kosten van gebouwelementen die in elke levenscyclusfase van het 
project tijdens de referentiestudieperiode en, indien door de opdrachtgever omschreven, 
tijdens de beoogde levensduur worden opgelopen.   

6.2 Waardecreatie en 
blootstelling aan risico’s Checklist level 1 

Met behulp van deze indicator wordt beoordeeld in hoeverre het gebouwontwerp een 
positieve invloed kan hebben op de taxaties en risicoscores van vastgoed op drie belangrijke 
gebieden: 

 lagere overheadkosten (door een forse beperking van de exploitatiekosten);  
 hogere inkomsten en stabielere investeringen (doordat vastgoed aantrekkelijker wordt 

gemaakt);  
 een lager risico (doordat wordt geanticipeerd op mogelijke toekomstige blootstelling). 

 



 

10 
 

Stap 2: vaststellen tot op welk “level” de projectprestaties zullen worden beoordeeld 

Tijdens deze tweede stap moet u beslissen in welke mate u de opdrachtgever, het projectteam en de 
aannemers wilt betrekken bij de prestatiebeoordeling van een bouwproject.  U kunt vervolgens de 
matrices 1 en 2 voor de projectplanning invullen (zie Tabel 3 en Tabel 5 verderop). 

Er zijn drie “levels” die opklimmen van het aanvankelijke concept naar het detailontwerp, de bouw en 
de voltooiing ervan tot de ingebruikname van het gebouw. Hoe meer levels er kunnen worden 
behandeld, hoe nauwkeuriger het beeld van de projectprestaties zal zijn, waarbij onder meer de 
verschillen tussen het ontwerp en het reële afgewerkte gebouw zichtbaarder worden.  Verderop in 
deze stap wordt meer informatie verstrekt om u te helpen beslissen op welk level u gaat werken. 

 
Figuur 2. De levels — van conceptontwerp tot prestaties in gebruik 

De levels corresponderen met de opeenvolgende fasen van een bouwproject.  Tabel 2 toont de 
indicatieve fasen die aan elk level gekoppeld zijn.  Op die manier kan het zinvol zijn na te gaan hoe en 
wanneer verschillende activiteiten tijdens elk van deze fasen zullen bijdragen tot de toepassing van 
Level(s) op het project. 

Tabel 2. Indicatieve projectfasen gekoppeld aan elk Level 

Level 1 

Conceptontwerp 

Level 2 

Detailontwerp en bouw 

Level 3 

As-built en in gebruik 

L1a. Projectdefinitie en 
opdracht 

L1b. Conceptontwerp 

L2a. Ontwerpschets (ruimtelijke 
planning en vergunningen) 

L2b. Detailontwerp 
(aanbesteding) 

L2c. Technisch ontwerp (bouw) 

L3a. As-builtontwerp 

L3b. Inbedrijfstelling en testen 

L3c. Voltooiing en overdracht 

L3d. Ingebruikname en gebruik 

De instructies voor het gebruik van elke indicator van Level(s) zijn te vinden in de gebruikershandleiding 
bij de desbetreffende indicator.  Waar relevant worden de beoordelingsactiviteiten en rapportage in 
verband met elk van deze fasen beschreven.  Voor indicator 4.1. Binnenluchtkwaliteit, bijvoorbeeld, 
wordt bepaald dat de monitoring van de luchtkwaliteit plaatsvindt na voltooiing (Level 3: L3c), terwijl 
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de selectie van bouwproducten op basis van verontreinigende emissies plaatsvindt tijdens de 
ontwerpfase (Level 2: L2a-c). 

Meer informatie over: 

Wat zijn de levels en hoe werken ze? 

Het gemeenschappelijke kader is opgebouwd uit drie niveaus of “levels”.  Aan de hand van die levels 
kan worden gekozen hoe verregaand de rapportage over de duurzaamheid van het project zal zijn.  
De drie levels vertegenwoordigen de volgende fasen in de uitvoering van een bouwproject: 

- Level 1. Het conceptontwerp voor het bouwproject — het eenvoudigste level aangezien dit 
in een vroeg stadium kwalitatieve beoordelingen met zich meebrengt van de grondslagen 
voor het conceptontwerp en de rapportage over de concepten die zullen/moeten worden 
toegepast. 

- Level 2. De prestaties van het gebouw op het gebied van het detailontwerp en de bouw  — 
een tussenniveau aangezien het de kwantitatieve beoordeling inhoudt van de beoogde 
prestaties en monitoring van de bouw volgens gestandaardiseerde eenheden en methoden. 

- Level 3. De prestaties as-built en in gebruik van het gebouw na de voltooiing en overdracht 
aan de opdrachtgever — dit is het meest verregaande level aangezien hier sprake is van de 
monitoring en het onderzoek van zowel de activiteiten op de bouwplaats als de activiteiten 
van de eerste gebruikers/bewoners in het voltooide gebouw. 

De onderliggende gedachte is dat de levels een ontwikkelingstraject weerspiegelen dat begint bij het 
aanvankelijke concept, voortgaat naar het ontwerp, de bouw en tot slot, na de overdracht, aankomt 
bij de realiteit van het voltooide gebouw.  Het opklimmen van de levels houdt ook in dat de 
rapportage nauwkeuriger en betrouwbaarder wordt — hoe hoger het level, hoe nauwer de 
gerapporteerde resultaten u gegevens zullen verstrekken die de prestaties van het gebouw “as-built” 
en “in gebruik” weerspiegelen. 

U kunt dan, volgens de vereisten en prioriteiten van het project, kiezen om:  

 slechts op één level te werken (bijvoorbeeld, uitsluitend op level 1 en ontwerpconcepten 
toepassen op het project);  

 tot op een specifiek level te werken (bijvoorbeeld van level 1 tot en met level 2, en de 
prestaties van de gebruikte ontwerpconcepten berekenen); of  

 bepaalde levels te combineren (bijvoorbeeld op level 1 werken en dan later de prestaties 
op level 3 monitoren). 

Op elk door u gekozen level kunt u verslag uitbrengen van uw werkzaamheden.  Mogelijk wenst u 
voor elke indicator op verschillende levels te werken.  Wanneer u een level kiest, kiest u daarbij 
ook meteen tot hoe ver in het project de prestaties zullen worden gevolgd en tot hoe ver erover zal 
worden gerapporteerd. 
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Tabel 3. Level(s)-projectplanmatrix 1: op welke levels gaat u werken en wanneer zullen er beoordelingsactiviteiten plaatsvinden?1 

Macrodoelstelling Indicatoren 
Level 1 

Conceptontwerp 

Level 2 

Detailontwerp en bouw 

Level 3 

As-built en in gebruik 

Macrodoelstelling 
1:broeikasgasemiss
ies en 
luchtverontreinige
nde uitstoot tijdens 
de volledige 
levenscyclus van 
een gebouw  

 

1.1. Energieprestaties tijdens 
gebruiksfase     

1.2. Aardopwarmingsvermogen 
tijdens de levenscyclus    

Macrodoelstelling 
2: 
hulpbronnenefficië
nte en circulaire 
levenscycli van 
materialen  

2.1. Opmetingsstaat, 
materiaalstaat en levensduur    

2.2. Bouw- en sloopafval en -
materialen    

2.3. Ontwerp met het oog op 
aanpasbaarheid en renovatie    

2.4. Ontwerp met het oog op 
ontmanteling, hergebruik en 
recycling 

   

                                                           
1 Geef voor elke indicator aan: i) op welk level u gaat werken (als u al op een level wilt gaan werken) en ii) tijdens welke projectfasen de beoordeling van de activiteiten zal plaatsvinden (zie bijvoorbeeld de 
projectfasen in 2). 
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Macrodoelstelling Indicatoren 
Level 1 

Conceptontwerp 

Level 2 

Detailontwerp en bouw 

Level 3 

As-built en in gebruik 

Macrodoelstelling 
3: efficiënt gebruik 
van 
watervoorraden 

 

3.1. Waterverbruik tijdens 
gebruiksfase    

Macrodoelstelling 
4:  gezonde en 
comfortabele 
ruimten 

 

4.1. Binnenluchtkwaliteit    

4.2. Tijd buiten bereik van 
thermisch comfort    

4.3. Verlichting en visueel 
comfort    

4.4. Akoestiek en bescherming 
tegen geluidsoverlast     

Macrodoelstelling 
5: aanpassing aan 
en weerbaarheid 
tegen de 
klimaatverandering  

5.1. Bescherming van gezondheid 
en thermisch comfort van 
gebruikers/bewoners 

   

5.2. Hoger risico op extreme 
weersomstandigheden    

5.3. Hoger risico op 
overstromingen    

6.1. Levenscycluskosten    
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Macrodoelstelling Indicatoren 
Level 1 

Conceptontwerp 

Level 2 

Detailontwerp en bouw 

Level 3 

As-built en in gebruik 

Macrodoelstelling 
6: 
geoptimaliseerde 
levenscycluskosten 
en -waarde 

 

6.2. Waardecreatie en 
blootstelling aan risico’s 
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Level 1: het conceptontwerp voor het bouwproject 

Dit level is bedoeld als eenvoudig en toegankelijk vertrekpunt voor het gebruik van elke indicator.  De 
beoordelingen die op dit level worden verricht zijn kwalitatief. Dit betekent dat zij uitgaan van de vraag 
of in het ontwerpconcept al dan niet een aantal van de gesuggereerde ontwerpaspecten wordt 
aanpakt.  De aspecten die voor elke indicator worden verstrekt, zijn maatstaven voor betere prestaties 
en werden geselecteerd op basis van wetenschappelijk bewijsmateriaal. 

De basisregels voor rapportage op Level 1: 

 Aanbevolen wordt om eerst een Level(s)-projectplan te voltooien, met behulp van de 
stappen 1 tot en met 3. 

 Geef aan welke ontwerpconcepten werden behandeld, met verwijzing naar de checklists en 
met behulp van het model dat verstrekt is in de gebruikershandleiding van elke indicator. 

 Breng voor renovatieprojecten verslag uit over het referentieonderzoek, met behulp van het 
verstrekte model.  

Facultatieve aanvullende stap 

 Selecteer de resultaten van stappen die verder gaan en breng er verslag over uit, zoals 
voorzien in de instructies voor elke indicator. 

 

Level 2: het detailontwerp en de bouw van het gebouw 

Met dit level wordt beoogd een gemeenschappelijke grondslag te bieden voor de kwantificering van 
de prestaties van gebouwontwerpen.  Het is daarom technisch uitdagender dan Level 1, want het 
vergt meer kennis, instrumenten en expertise.  Voor elke indicator worden gemeenschappelijke 
meeteenheden verstrekt, samen met referentieberekeningsmethoden. 

De basisregels voor rapportage op Level 2: 

 Aanbevolen wordt om eerst een Level(s)-projectplan te voltooien, met behulp van de 
stappen 1 tot en met 3, als u dat nog niet gedaan hebt. 

 Vul de gebouwbeschrijving in aan de hand van de instructies die u vindt in briefing 2.2. 

 Breng voor renovatieprojecten verslag uit over het referentieonderzoek, met behulp van het 
verstrekte model. 

 Breng verslag uit over de resultaten van de beoordeling van elke indicator, aan de hand van 
het model dat verstrekt wordt in de gebruikershandleiding van elke indicator. 

 Breng verslag uit over de gehanteerde methode en de belangrijkste aannames voor elke 
indicator, ook hier weer aan de hand van het model dat verstrekt wordt in de 
gebruikershandleiding van elke indicator. 

Facultatieve aanvullende stap 

 Selecteer de resultaten van aanbevolen optimalisatiestappen en breng er verslag over uit zoals 
voorzien in de instructies voor elke indicator, indien beschikbaar. 

 

Level 3: de as-built- en ingebruiksprestaties van het gebouw na voltooiing en overdracht aan 
de opdrachtgever 

Dit level is bedoeld voor de verzameling van gegevens over de reële prestaties van het 
gebouw/bouwproject.  Afhankelijk van de indicator kan dit de sloop- en bouwplaats of het voltooide 
gebouw betreffen.  De verzameling van gegevens vereist daarom zorgvuldige planning en timing om te 
waarborgen dat dit op het juiste ogenblik tijdens het project plaatsvindt en dat de 
verantwoordelijkheden correct worden toegewezen.  Met behulp van de facultatieve stap “opdracht 
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geven tot enquêtes bij bewoners/gebruikers” voor sommige indicatoren kan een diepgaand inzicht 
worden verworven in de prestaties van het gebouw. 

De basisregels voor rapportage op Level 3: 

 Aanbevolen wordt om eerst een Level(s)-projectplan te voltooien, met behulp van de 
stappen 1 tot en met 3, als u dat nog niet gedaan hebt. 

 Vul de gebouwbeschrijving in aan de hand van de instructies die u vindt in briefing 2.2, als u 
dat nog niet gedaan hebt. 

 Breng verslag uit over de resultaten van de beoordeling van elke indicator, aan de hand van 
het model dat verstrekt wordt in de gebruikershandleiding van elke indicator. 

 Breng verslag uit over de gehanteerde methode en de gebruikte strategie voor de selectie van 
steekproeven voor elke indicator, ook hier weer aan de hand van het model dat verstrekt 
wordt in de gebruikershandleiding van elke indicator. 

Facultatieve aanvullende stap 

 Selecteer aanbevolen optimalisatiestappen om de granulariteit en betrouwbaarheid van de 
resultaten te verbeteren, indien beschikbaar, en breng verslag uit over het gebruik ervan. 

 Breng verslag uit over de resultaten van de tevredenheidsenquêtes bij de 
gebruikers/bewoners. 
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Stap 3: de vereiste Level(s)-beoordelingen plannen in de werkstroom 

Level(s) levert de grootste waarde op wanneer het volledig wordt geïntegreerd in het 
werkstroombeheer van het bouwproject.  Op die manier wordt duurzaamheid een belangrijke prioriteit 
voor het bouwproject, naast factoren zoals kostprijs en rendement.  Een doeltreffende planning van de 
werkstroom om Level(s) te gebruiken is belangrijk om een aantal redenen: 

 binnen het projectteam zullen specifieke rollen en verantwoordelijkheden moeten 
worden toegewezen; 

 afhankelijk van de verschillende aspecten van de te beoordelen prestaties kan er 
specifieke opleiding of deskundigheid vereist zijn; 

 de informatie en gegevens die nodig zijn voor de beoordeling zullen moeten worden 
beheerd; 

 belangrijke activiteiten in verband met Level(s) zullen op welbepaalde ogenblikken 
moeten plaatsvinden, en daarvoor zijn specifieke voorschriften en uiterste termijnen 
vereist.  

Wij bevelen aan om, als onderdeel van het projectplan, eerst antwoord te geven op de planningsvragen 
in tabel 4 en vervolgens aan de hand van die antwoorden de matrices 1 (zie tabel 3) en 2 (zie tabel 5) 
in te vullen en in die matrices uitvoeriger in te gaan op elke indicator. Dat zal een doeltreffende planning 
en integratie van Level(s)-beoordelingen in het project mogelijk maken. 

Tabel 4. Level(s)-projectplan: planning in verband met belangrijke werkstroomonderdelen 

Werkstroomonderdelen Vereiste planning Antwoord van projectteam 

Level(s)-
prestatiebeoordelingen 

- Heeft het team een briefing 
gekregen over Level(s) en de 
manier waarop dit zal worden 
gebruikt? 

 

- Heeft het team mijlpalen 
vastgesteld voor de 
beoordeling van elke indicator? 

 

- Aan wie wordt de 
verantwoordelijkheid 
toegewezen om de beoordeling 
van elke indicator te 
verrichten? 

 

- Wie zal de beoordelingen van 
de Level(s)-indicatoren 
coördineren? 

 

- Beschikt het team over de 
opleiding en deskundigheid om 
alle Level(s)-beoordelingen te 
verrichten? 

- Zo niet, hoe worden de 
tekorten aangevuld? 

 

Informatie- en 
gegevensbeheer 

- Hoe zal de stroom van 
informatie en gegevens die 
nodig zijn voor de beoordeling 
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Werkstroomonderdelen Vereiste planning Antwoord van projectteam 

van elke indicator worden 
beheerd? 

- Zal BIM worden gebruikt en zo 
ja, hoe zou dit Level(s)-
beoordelingen kunnen 
ondersteunen? 

 

Referentiescenario 
voor renovatie 

- Is er sprake van een ingrijpend 
renovatieproject? 

- Zo ja, hoe omvangrijk zal het 
naar planning zijn? 

 

- Hoe zal het 
referentieonderzoek van het 
gebouw en de bouwschil 
worden verricht? 

 

- Welke informatie uit het 
referentieonderzoek zal er 
nodig zijn om de 
indicatorbeoordeling te 
verrichten? 

 

Vastgoedwaardering 

- Hoe zullen de 
prestatieaspecten van de 
Level(s)-indicatoren in 
aanmerking worden genomen 
bij de taxatie van het gebouw? 

 

- Hoe en in welke projectfasen 
zal de dialoog tussen het 
projectteam en de taxateur 
worden gevoerd? 

 

Externe controle 

- Zal het nodig zijn om derden 
een controle te laten verrichten 
van de resultaten van de 
Level(s)-beoordeling? 

- Zo ja, wie zal dit doen en in 
welke fase van het project? 
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Tabel 5. Level(s)-projectplanmatrix 2: aangeven wat er nodig is, verantwoordelijkheid toewijzen en informatie beheren2 

Macrodoelstelling Indicatoren 
Level 1 

Conceptontwerp 

Level 2 

Detailontwerp en bouw 

Level 3 

As-built en in gebruik 

Macrodoelstelling 
1:broeikasgasemiss
ies en 
luchtverontreinige
nde uitstoot tijdens 
de volledige 
levenscyclus van 
een gebouw  

 

1.1  Energieprestaties tijdens 
gebruiksfase     

1.2. Aardopwarmingsvermogen 
tijdens de levenscyclus    

Macrodoelstelling 
2: 
hulpbronnenefficië
nte en circulaire 
levenscycli van 
materialen  

2.1 Opmetingsstaat, 
materiaalstaat en levensduur    

2.2 Bouw- en sloopafval en -
materialen    

2.3 Ontwerp met het oog op 
aanpasbaarheid en renovatie    

2.4 Ontwerp met het oog op 
ontmanteling, hergebruik en 
recycling 

   

                                                           
2 Geef voor elke indicator aan: i) welke mate van deskundigheid vereist is; ii) wie voor de beoordeling verantwoordelijk zal zijn en iii) hoe en door wie de informatie en gegevens zullen worden beheerd. 
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Macrodoelstelling Indicatoren 
Level 1 

Conceptontwerp 

Level 2 

Detailontwerp en bouw 

Level 3 

As-built en in gebruik 

Macrodoelstelling 
3: efficiënt gebruik 
van 
watervoorraden 

 

3.1  Waterverbruik tijdens 
gebruiksfase    

Macrodoelstelling 
4:  gezonde en 
comfortabele 
ruimten 

 

4.1  Binnenluchtkwaliteit    

4.2  Tijd buiten bereik van 
thermisch comfort    

4.3  Verlichting en visueel 
comfort    

4.4 Akoestiek en bescherming 
tegen geluidsoverlast     

Macrodoelstelling 
5: aanpassing aan 
en weerbaarheid 
tegen de 
klimaatverandering  

5.1 Bescherming van gezondheid 
en thermisch comfort van 
gebruikers/bewoners 

   

5.2 Hoger risico op extreme 
weersomstandigheden    

5.3 Hoger risico op 
overstromingen    

6.1 Levenscycluskosten    
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Macrodoelstelling Indicatoren 
Level 1 

Conceptontwerp 

Level 2 

Detailontwerp en bouw 

Level 3 

As-built en in gebruik 

Macrodoelstelling 
6: 
geoptimaliseerde 
levenscycluskosten 
en -waarde 

 

6.2 Waardecreatie en 
blootstelling aan risico’s 
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2. De gebouwbeschrijving invullen  

Een belangrijk onderdeel bij het werken op de levels 2 en 3 is het invullen van de gebouwbeschrijving.  De 
bedoeling daarvan is een transparante grondslag te bieden om de prestaties van verschillende gebouwen met 

elkaar te kunnen vergelijken.  De informatie in de gebouwbeschrijving zal ook worden gebruikt om de resultaten 
voor verschillende indicatoren te verkrijgen en te standaardiseren. 

 

In tabel 6 vindt u een overzicht van het soort informatie dat noodzakelijk zal zijn om de gebouwbeschrijving in te 
vullen, terwijl nadere details daarover worden verstrekt in tabel 7 “Rapportagemodel voor Level(s)-
gebouwbeschrijving”.  Verdere richtsnoeren en opzoektabellen die kunnen helpen bij het invullen van de 
beschrijving zijn te vinden in de technische richtsnoeren voor de gebouwbeschrijving die volgen op dit deel van de 
gebruikershandleiding. 

Tabel 6. Overzicht van de informatie die vereist is om de Level(s)-gebouwbeschrijving in te vullen 

Beschrijving Vereiste informatie 

1. Ligging en klimaat 
1.1 Het land en de regio waar het gebouw gelegen is 
1.2 Graaddagen voor verwarming en koeling 
1.3 De klimaatzone waar het gebouw gelegen is 

2. Typologie en ouderdom van het 
gebouw 

2.1  Het projecttype 
2.2  Het bouwjaar  
2.3  Het marktsegment 

3. Hoe het gebouw zal worden 
gebruikt  

3.1  De beoogde gebruiksvoorwaarden  
3.2 Bezettings- en gebruikspatronen van het gebouw 
3.3  De beoogde (of vereiste) levensduur 

4. Model en kenmerken van het 
gebouw 

4.1  De vorm van het gebouw  
4.2  De totale gebruiksoppervlakte in het gebouw en de gehanteerde meetstandaard 
4.3  Het bereik van de te beoordelen onderdelen van het gebouw en het gebruikte 
indelingssysteem 

Voor de indicatoren met een levenscyclusperspectief — namelijk indicator 1.2 Aardopwarmingsvermogen tijdens 
de levenscyclus, levenscyclusbeoordeling (LCA) van wieg tot graf en 6.1 Levenscycluskosten — vormt de in de 
gebouwbeschrijving verstrekte informatie een essentieel onderdeel van de Level(s)-beoordeling en zal deze 
worden gebruikt voor de definitie van wat in de LCA-terminologie “goal and scope” (doel en bereik) wordt 
genoemd.  Om deze relatie inzichtelijker te maken vindt u hieronder een gids die meer uitleg geeft over de 
technische termen die in verband met deze levenscyclusindicatoren worden gebruikt en waar u de bijbehorende 
informatie kunt vinden. 

Meer informatie over: 

Informatie in de gebouwbeschrijving koppelen aan technische termen die worden gebruikt met indicatoren op 
basis van de levenscyclus 

• Onderwerp van de beoordeling: een fysieke beschrijving van het gebouw en het bereik van de 
gebouwonderdelen die zullen worden beoordeeld (zie 4. Het gebouwmodel).  

• Functionele eenheid van equivalentie:  de vereiste technische kenmerken en functionaliteiten van het 
gebouw (zie 2. Het gebouwtype en 3. Hoe het gebouw zal worden gebruikt). 
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• Referentie-eenheid: de gemeenschappelijke eenheid om resultaten te normaliseren en op die manier 
vergelijkingen mogelijk te maken, namelijk de milieueffecten per 1 m2 van de totale gebruiksoppervlakte 
(zie 4. Het gebouwmodel). 

• Referentieomstandigheden “in gebruik”:  de verwachte bezettings- en gebruikspatronen van het gebouw 
(zie 3. Hoe het gebouw zal worden gebruikt). 

• Vereiste levensduur: de door de opdrachtgever vereiste levensduur, die kan verschillen van de 
referentielevensduur voor Level(s)-beoordelingen, namelijk 50 jaar (zie 3. Hoe het gebouw zal worden 
gebruikt). 

• Overige kenmerken Er zijn andere variabelen zoals het klimaat of de vereiste levensduur van de 
gebouwonderdelen die van invloed zijn op de prestaties van een gebouw door de jaren heen. 

 

Tabel 7. Rapportagemodel voor Level(s)-gebouwbeschrijving 

Parameter Kantoorgebouwen Woningen 

1. Ligging 

1.1 Land en regio 

1.2 Graaddagen voor verwarming en koeling 

1.3 Klimaatzone 

2. Typologie en 
ouderdom van 
het gebouw 

2.1 Nieuwbouw of ingrijpende renovatie 

2.2 Bouwjaar 

2.3 Marktsegment 
- Bewoond/gebruikt door eigenaar of voor verhuur 
– Gebouwenklasse volgens BOMA3: 
Type eigendom: 

 Investering 
 Institutionele belegging 
 Speculatieve belegging 
 Gebruikt/bewoond door eigenaar 

Verhuurtype (in voorkomend geval) 
A: verhuur hogere prijsklasse 
B: verhuur gemiddelde prijsklasse 
C: verhuur onder gemiddelde prijsklasse 

2.3 Marktsegment 
Volgens wijze van exploitatie 

 Gebruikt/bewoond door eigenaar  
 Verhuur, sociale markt  
 Verhuur, particuliere markt  
 Verhuur, studenten 
 Verhuur, senioren 
 Andere (beschrijf) 

3. Hoe zal het 
gebouw 
worden 
gebruikt? 

3.1 Gebruiksvoorwaarden 
Zoals bepaald met het oog op de berekening van de energieprestatievoorschriften van het gebouw 

(volgens de nationale berekeningsmethode)  

3.2 Bezettings- en gebruikspatronen van het 
gebouw 

3.2.1 Voorspelde bezettingsdichtheid 
 Oppervlakte werkruimte in m2 per 

voltijdequivalent (vte)  
3.2.2 Voorspeld bezettingspatroon 

Aantal uren en dagen per jaar 

Niet van toepassing 

3.3  De beoogde (of vereiste) levensduur 3.3  De beoogde (of vereiste) levensduur 

                                                           
3 BOMA (Building Owners and Managers Association), Building class definitions, http://www.boma.org/research/Pages/building-class-
definitions.aspx  

http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
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Parameter Kantoorgebouwen Woningen 
De door de opdrachtgever beoogde levensduur of 
de periode waarin de opdrachtgever het gebouw 
als belegging wenst aan te houden, in jaren 
(aangeven welk van beide) 

De door de opdrachtgever beoogde levensduur of 
de periode waarin de opdrachtgever het gebouw 
als belegging wenst aan te houden of nog, de 
gegarandeerde levensduur van het te koop 
gestelde vastgoed. 

4. Model en 
kenmerken van 
het gebouw 

4.1  De vorm van het gebouw 
Maak uw keuze uit 

 Laagbouw kantorenpark 
 In te vullen stadsblok 
 Gesloten stadsblok 
 Stadsblok 
 Torengebouw/wolkenkrabber 
 Andere (beschrijf) 

4.1  De vorm van het gebouw 
Maak uw keuze uit: 

 Vrijstaande woning 
 Halfvrijstaande woning 
 Rijtjeshuis 
 Meergezinswoning of flatgebouw 

(tot 4 etages/5-9 etages/meer dan 
9 etages) 

4.2 Totale gebruiksoppervlakte 
Referentienorm voor berekeningen: IPMS Office 3 
(als een andere norm wordt gebruikt, moet deze 
duidelijk worden vermeld) 

4.2 Totale gebruiksoppervlakte 
Programma van eisen voor de ontwikkeling of 
gerenoveerde woningvoorraad, waarin de 
volgende informatie wordt verstrekt:  

 aantal wooneenheden per typologie en 
volgens slaapruimte; 

 netto gebruiksoppervlakte van elk 
wooneenheidstype in het programma: 

Referentienorm voor berekeningen: IPMS 
Residential 3c (als een andere norm wordt 
gebruikt, moet deze duidelijk worden vermeld) 

4.3 Het bereik van de te beoordelen bouwonderdelen en het gebruikte indelingssysteem 
4.3.1 Het bereik van de te beoordelen gebouwonderdelen 
– Afwijkingen van het standaardbereik voor gebouwonderdelen van Level(s) moeten worden vermeld. 
4.3.2 Het gebruikte indelingssysteem voor gebouwonderdelen 
– Het nationale, sectorspecifieke of BIM-systeem dat wordt gebruikt om de informatie over 
gebouwonderdelen in te delen en te organiseren moet worden vermeld 

 

Tabel 8. Rapportagemodel voor Level(s)-gebouwbeschrijving (blanco zodat het kan worden ingevuld) 

Parameter Kantoorgebouwen Woningen 

1. Ligging 

1.1 Land en regio  

1.2 Graaddagen voor verwarming en 
koeling   

1.3 Klimaatzone   

2. Typologie en 
ouderdom van 
het gebouw 

2.1 Nieuwbouw of ingrijpende renovatie  

2.2 Bouwjaar  

2.3 Marktsegment   

3. Hoe het 
gebouw zal 
worden 
gebruikt 

3.1 Gebruiksvoorwaarden  

3.2 Bezettings- en gebruikspatronen van 
het gebouw 
3.2.1 Voorspelde bezettingsdichtheid 
3.2.2 Voorspeld bezettingspatroon 

 Niet van toepassing 

3.3  De beoogde (of vereiste) levensduur   
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4. Model en 
kenmerken van 
het gebouw 

4.1  De vorm van het gebouw   

4.2 Totale gebruiksoppervlakte   

4.3 Het bereik van de te 
beoordelen bouwonderdelen en het 
gebruikte indelingssysteem 
4.3.1 Het bereik van de te beoordelen 
gebouwonderdelen 
4.3.2 Het gebruikte indelingssysteem 
voor gebouwonderdelen 
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3. Richtsnoeren en verdere informatie om de gebouwbeschrijving in te vullen  
In dit deel van gebruikershandleiding 2 worden aanvullende richtsnoeren verstrekt over de manier waarop de 
gebouwbeschrijving moet worden ingevuld, toegespitst op de volgende parameters van de gebouwbeschrijving: 

 1.2: graaddagen voor verwarming en koeling 

 1.3: klimaatzone 

 2.1: nieuwbouw of ingrijpende renovatie 

 3.1: gebruiksvoorwaarden 

 3.2: bezettings- en gebruikspatronen van het gebouw 

 3.3: de beoogde (of vereiste) levensduur 

 4.2: totale gebruiksoppervlakte 

 4.3: het bereik van de te beoordelen bouwonderdelen en het gebruikte indelingssysteem 

Gebouwbeschrijving — parameter 1.2: graaddagen voor verwarming en koeling 

Volgens Eurostat worden graaddagen voor verwarming en koeling als volgt gedefinieerd: 

 De index graaddag voor verwarming (heating degree day, HDD) is een technische, op het weer 
gebaseerde index die bedoeld is om te beschrijven welke verwarmingsenergie er nodig is om gebouwen 
te verwarmen wanneer het buiten minder dan 15 °C is. 

 De index graaddag voor koeling (cooling degree day, CDD) is een technische, op het weer gebaseerde 
index die bedoeld is om te beschrijven welke koelingsenergie (airconditioning) er nodig is om gebouwen 
te koelen wanneer het buiten meer dan 24 °C is. 

De HDD- en CDD-waarden kunnen voor elke plaats in de EU worden verkregen met behulp van een instrument van 
het JRC, namelijk het TMY-instrument (TMY staat voor typisch meteorologisch jaar) van het fotovoltaïsch 
geografisch informatiesysteem (Photovoltaic Geographical Information System — PVGIS)4. 

Gebouwbeschrijving — parameter 1.3: klimaatzone 

Om vergelijkingen te kunnen maken tussen gebouwen in de hele EU moeten er referentieklimaatomstandigheden 
worden gedefinieerd. Er bestaan immers belangrijke regionale en subregionale variaties in het klimaat en sommige 
delen van lidstaten kunnen klimaatzones hebben die vergelijkbaar zijn met andere zones, bijvoorbeeld het 
noorden van Spanje en Italië. 

Om de plaatsen of steden in zones onder te brengen, moeten de drempels voor de graaddagen voor verwarming en 
koeling in tabel 9 worden gebruikt.  Op die manier kan elke plaats in de EU in een zone worden ondergebracht. 
Bijvoorbeeld: Palermo valt in zone 1, die wordt gedefinieerd als een zone met meer dan 1 200 graaddagen voor 
koeling en minder dan 1 500 graaddagen voor verwarming. 

Tabel 9. Klimaatzones en het bijbehorende bereik van graaddagen voor verwarming en koeling5 

Klimaatzone 
Parameters 

Representatieve steden Graaddagen voor 
verwarming 

Graaddagen voor 
koeling 

Zone 1 < 1 500 > 1 200 Athene — Catania — Larnaca — Luga — Palermo — Sevilla 
Zone 2 < 1 500 > 800 – 1 200 Lissabon — Madrid — Marseille — Rome 
Zone 3 > 1 500 – 3 000 400 – 800 Boedapest — Bratislava — Ljubljana — Milaan — Wenen 

                                                           
4 Joint Research Centre, Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) — TMY generator https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy  
5 Uit Ecofys (2013) en JRC (2018). 

https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy
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Zone 4 > 1 500 – 3 000 < 400 
Amsterdam — Berlijn — Brussel — Dublin — Kopenhagen 

— Londen — Macon — Nancy — Parijs — Praag — 
Warschau 

Zone 5 > 3 000 < 400 Gdansk — Helsinki — Riga — Stockholm — Tovarene 

 

Gebouwbeschrijving — parameter 2.1: nieuwbouw of ingrijpende renovatie 

“Ingrijpende renovatie” wordt in de richtlijn energieprestatie van gebouwen gedefinieerd als: 

“de renovatie van een gebouw, waarbij: 

a) de totale kosten van de renovatie met betrekking tot de bouwschil of de technische bouwsystemen 
hoger zijn dan 25 % van de waarde van het gebouw, exclusief de grond; 

of 

b) meer dan 25 % van de oppervlakte van de bouwschil een renovatie ondergaat. 

De lidstaten kunnen ervoor opteren mogelijkheid a) of b) toe te passen;” 

 

Gebouwbeschrijving — parameter 3.1: gebruiksvoorwaarden 

De gebruiksvoorwaarden voor een gebouw worden doorgaans gedefinieerd volgens de nationale 
berekeningsmethode voor de energievereisten van een gebouw.  Standaard gebruiksvoorwaarden worden verstrekt 
in bijlage C bij EN 16798-1 voor verschillende zones in kantoorgebouwen en woningen.   

 

Gebouwbeschrijving — parameter 3.2: bezettings- en gebruikspatronen van het gebouw 

De verwachte bezettingsdichtheid van een kantoorgebouw kan worden geraamd door het aantal werkruimten en 
de vloeroppervlakte die door elke werkruimte in beslag wordt genomen in verband te brengen met het aantal vte-
personeelsleden die in het gebouw zullen werken6. 

Dichtheid van de werkruimte 

Indicatieve gemiddelde bereiken van de bezettingsdichtheid uitgedrukt in m2 per werkruimte zijn als volgt: 

 hoge bezettingsdichtheid: < 7 m2 /werkruimte; 

 gemiddelde bezettingsdichtheid: 8 tot 13 m2 /werkruimte; 

 lage bezettingsdichtheid: > 14 m2 /werkruimte. 

Vte-personeelsleden 

Het aantal gebruikers wordt berekend in voltijdequivalenten. Om aangemerkt te worden als personeelslid dat in het 
gebouw werkzaam is, moet de betrokkene het gebouw gebruiken als voornaamste werkplek en verwachten daar te 
werken in de loop van een typische werkweek.  Personeelsleden die niet op de loonlijst staan, zoals adviseurs, 
onderaannemers en andere externe dienstverleners moeten als volgt in voltijdequivalenten worden omgezet: 

 personeel dat regelmatig > 30 uur per week werkt: 1,00; 

 personeel dat regelmatig 20-30 uur per week werkt: 0,75; 

 personeel dat regelmatig 15-20 uur per week werkt: 0,50; 

                                                           
6 Better Buildings Partnership (2010) Sustainability Benchmarking Toolkit for Commercial Buildings Principles for best practice. 
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 personeel dat regelmatig < 15 uur per week werkt: 0,25 

Bezettingspatronen 

Standaard bezettingspatronen worden verstrekt in bijlage C bij EN 16798-1 voor verschillende zones in 
kantoorgebouwen en woningen. 

Gebouwbeschrijving — parameter 3.3: de beoogde (of vereiste) levensduur 

De referentieonderzoeksperiode die moet worden gebruikt voor alle gebouwen die volgens het Level(s)-kader 
worden beoordeeld is 50 jaar.  Gebruikers mogen aanvullend verslag uitbrengen over de prestaties van het gebouw 
gedurende de door een opdrachtgever beoogde levensduur of de periode waarin de opdrachtgever het gebouw als 
belegging wenst aan te houden, die korter of langer kan zijn dan de referentieonderzoeksperiode. 

 

Gebouwbeschrijving — parameter 4.2: totale gebruiksoppervlakte 

De basisreferentie-eenheid die in het hele Level(s)-kader moet worden gehanteerd, is één vierkante meter (m2) 
interne gebruiksoppervlakte. 

Als referentienormen moeten de internationale standaarden voor het meten van onroerend goed (International 
Property Measurement Standards — IPMS) voor kantoren en woningen worden gebruikt. De IPMS-standaarden zijn 
in ruime mate equivalent met het referentiegebied dat is gedefinieerd in EN ISO 52000-1, waar de netto 
binnenruimte wordt gemeten, inclusief gemeenschappelijke verkeersruimten die zich binnen de thermische 
bouwschil bevinden. 

In tabel 10 worden de toe te passen specifieke IPMS-standaarden vermeld, samen met de elementen die tijdens het 
meten van een vloeroppervlakte moeten worden meegerekend of uitgesloten.  In elk geval moet de gehanteerde 
methode worden vermeld met het oog op vergelijkingen. 

 

Tabel 10. Voor kantoorgebouwen en woningen te gebruiken referentiedefinities van de binnenvloeroppervlakte7 

 Kantoorgebouw 
(IPMS-meetstandaard 3) 

Woning 
(IPMS-meetstandaard 3B) 

Inbegrepen 

Alle binnenmuren en kolommen in een exclusieve 
ruimte van een gebruiker. 
Verkeersruimten binnen de exclusieve ruimte van 
een gebruiker, en verkeersruimten die met 
verschillende gebruikers worden gedeeld. 
De vloeroppervlakte wordt gemeten tot aan het 
dominante binnenvlak en — in geval van een 
gemeenschappelijke muur met een aangrenzende 
bewoner — tot aan de hartlijn van de 
gemeenschappelijke muur. 

De oppervlakte in exclusief gebruik, met inbegrip 
van de vloeroppervlakte die wordt ingenomen door 
binnenmuren en kolommen. 
De vloeroppervlakte wordt gemeten tot aan het 
dominante binnenvlak en het afgewerkte oppervlak 
van alle binnenmuren op volledige hoogte. 
Afscheidingen die volledig uit glas zijn opgetrokken, 
worden niet beschouwd als permanente 
binnenmuren. 

Uitgesloten 

De delen van een gebouw met gedeelde of 
gemeenschappelijke voorzieningen die doorgaans 
niet veranderen in de loop der tijd:  
 trappen  
 roltrappen  
 liften en machinekamers  

 patio’s 
 niet omsloten parkeerruimten, die kunnen 

worden gemeten of gedefinieerd aan de hand 
van het aantal parkeerplaatsen 

 trapgaten 

                                                           
7 International Property Measurement Standards Coalition, “International Property Measurement Standards: Office Buildings”, November 2014 
en “Residential buildings”, September 2016. 
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 toiletten  
 werkkasten van de schoonmaakdienst  
 installatieruimten  
 brandveilige ruimten en  
 onderhoudsruimten 

 vides wanneer de oppervlakte, met inbegrip 
van de muur waardoor ze worden omsloten, 
groter is dan 0,25 m2 

Afzonderlijke 
delen 

Afzonderlijk te vermelden: 
 balkons  
 overdekte galerijen en  
 dakterrassen in exclusief gebruik 

Afzonderlijk te vermelden: 
 zolders en kelders 
 balkons en veranda’s in exclusief gebruik 
 omsloten garages 
 ruimten voor beperkt gebruik 

 

Gebouwbeschrijving — parameter 4.3: het bereik van de te beoordelen gebouwonderdelen en het 
gebruikte indelingssysteem 

Om de consistentie te bevorderen wordt het gebouw gedefinieerd als een geheel met een minimum aantal 
onderdelen en bijbehorende elementen waaruit deze zijn samengesteld.  Zij zijn in tabel 11 aangegeven.  
Bouwproducten die door de gebruikers van het gebouw worden aangekocht en geïnstalleerd zijn hierin niet 
opgenomen.   

Tabel 11. Minimumbereik van gebouwonderdelen en -elementen volgens Level(s)8 

Gebouwonderdelen Bijbehorende gebouwelementen 
Bouwschil (onder- en bovenbouw) 

Funderingen 
(onderbouw) 

Palen 
Kelders 
Steunmuren 

Draagconstructie 

Dragende elementen (balken, kolommen en platen) 
Bovenverdiepingen 
Buitenmuren 
Balkons 

Niet-dragende elementen 
Vloerplaat op begane grond 
Binnenmuren, scheidingswanden en deuren 
Trappen en hellingen 

Gevels 
Buitenmuursystemen, -bekleding en zonwering 
Gevelopeningen (met inbegrip van vensters en buitendeuren) 
Gevelverf, -coating en -bepleistering 

Dak 
Structuur 
Isolatie tegen water en vocht 

Parkeerruimte 
Boven- en ondergronds (binnen het terrein van het gebouw en bedoeld voor de gebruikers 
van het gebouw)9 

Kern (inbouwelementen, inrichting en diensten) 

Inbouwelementen en 
inrichting 

Sanitair 
Vaste kasten, inloopkasten en werkbladen (waar deze aangebracht zijn in woningen) 
Plafonds  
Muur- en plafondafwerking   
Vloerbedekking en -afwerking  

Ingebouwde verlichting 
Verlichtingsarmaturen  
Controlesystemen en sensoren 

                                                           
8 Bewerking van: CEN (2011), BCIS (2012), DGNB (2014) en BRE (2016). 
9 Als het gedeelte van de ondergrondse parkeerruimte (bruikbare oppervlakte plus verkeersruimte) meer dan 25 % van de totale 
gebruiksoppervlakte uitmaakt, moet de verkeersruimte van de ondergrondse parkeerruimte worden afgetrokken van de totale 
gebruiksoppervlakte. 
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Energiesysteem 
Verwarmingsinstallatie en warmtedistributie 
Koelingsinstallatie en koudedistributie 
Energieopwekking en -distributie 

Ventilatiesysteem 
Luchtbehandelingsunits  
Ventilatiekanalen en -distributie 

Sanitaire systemen 

Koudwaterdistributie 
Warmwaterdistributie 
Waterzuiveringssystemen 
Afwateringssysteem 

Andere systemen 

Liften en roltrappen 
Brandbestrijdingsinstallaties 
Communicatie- en beveiligingsinstallaties 
Telecommunicatie- en datatransmissie-installaties 

Externe installaties 

Nutsvoorzieningen 
Verbindingen en afleidingen 
Onderstations en uitrusting 

Groenvoorzieningen 
Bestrating en andere harde oppervlakken 
Omheiningen, relingen en muren 
Afwateringssystemen 
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