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kantoorgebouwen en woningen, Gebruikershandleiding 1: inleiding tot het gemeenschappelijke 
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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 
twee methoden, namelijk de levenscyclusbeoordeling (LCA) en de levenscycluskostenbeoordeling 
(LCCA). 
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Structuur van het Level(s)-document 

 
Figuur 1. Structuur van het Level(s)-document 

Gebruikershandleiding 1 
Inleiding op het 
gemeenschappelijke 
kader

Toekomstige gebruikers 
worden wegwijs gemaakt 
in Level(s) en het 
leeraanbod

Briefings: Duurzaamheidsdenken
• Een benadering van de volledige

levenscyclus en circulair denken
• De prestatiekloof dichten
• Een duurzame renovatie realiseren
• Hoe duurzaamheid een positieve 

invloed kan hebben op de waarde

Gebruikershandleiding 2
Een project opzetten

Plan het gebruik van 
Level(s) voor uw project en 
vul de gebouwbeschrijving 
in.

3. Hoe werkt Level(s)?

1. Hoe kan Level(s) worden gebruikt?

2. De gemeenschappelijke taal om over 
duurzaamheid te praten

1. Een projectplan opstellen

2. De gebouwbeschrijving invullen

Gebruikershandleiding 3
De indicatoren 

Uitvoerige instructies en
richtsnoeren over het 
gebruik van elke indicator

1.1 Energieprestaties tijdens
gebruiksfase
1.2. Aardopwarmingsvermogen tijdens
de levenscyclus

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

3.1 Waterverbruik tijdens gebruiksfase

4.1. Binnenluchtkwaliteit

4.2 Tijd buiten bereik van thermisch 
comfort

4.3. Verlichting en visueel comfort

4.4 Akoestiek en bescherming tegen 
lawaai

5.1. Bescherming van gezondheid en 
thermisch comfort van 
gebruikers/bewoners
5.2. Hoger risico van extreme 
weersomstandigheden

5.3. Duurzame afwatering

6.1. Levenscycluskosten

6.2. Waardecreatie en blootstelling aan 
risico’s
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Hoe werkt deze gebruikershandleiding bij Level(s)? 
Level(s) is een kader van kernindicatoren voor de duurzaamheid van gebouwen. Het kan worden 
gebruikt om verslag uit te brengen over de prestaties van nieuwbouwprojecten en ingrijpende 
renovatieprojecten en om die prestaties te verbeteren. De ondersteunende documentatie is zo opgevat 
dat alle actoren die bij dit proces betrokken kunnen zijn er heel wat uit kunnen opsteken.  

Deze gebruikershandleiding is een inleiding waarin u kennismaakt met de basisbegrippen van Level(s) 
en de manier waarop u ze kunt toepassen op een bouwproject. Dit document geeft u de volgende 
informatie: 

1. Wat is Level(s) en hoe kan ik dit kader gebruiken? U krijgt toelichting over de belangrijkste 
aspecten in verband met prestaties die in Level(s) aan bod komen, de soorten gebouwen 
waarvoor het kader is bedoeld en de beroepsgroepen op wie het is gericht. 

2. De gemeenschappelijke taal om over duurzaamheid te praten: de basisbegrippen van de 
macrodoelstellingen en indicatoren die de grondslag vormen voor deze gemeenschappelijke 
taal en de manier waarop deze begrippen kunnen worden gebruikt. 

3. Hoe werkt Level(s)? Wat zijn “levels” en om welke niveaus gaat het hier? Hoe kan ik die levels 
gebruiken om prestaties te vergelijken, te analyseren en te optimaliseren? 

4. Duurzaamheidsdenken: korte briefings die u kunt gebruiken om meer te weten te komen over 
elk van de volgende sleutelbegrippen die Level(s) onderbouwen:  

- een benadering van de volledige levenscyclus en circulair denken; 

- de prestatiekloof dichten;  

- een duurzame renovatie realiseren;  

- hoe duurzaamheid een positieve invloed kan hebben op de waarde.  
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1. Inleidende briefing 1: wat is Level(s) en hoe kan ik dit kader gebruiken? 

Level(s) is het gemeenschappelijke EU-kader van kernindicatoren voor de duurzaamheid van 
gebouwen. In deze briefing worden de belangrijkste aspecten beschreven van de prestaties die in 
Level(s) aan de orde komen, evenals de soorten gebouwen waarvoor het kader is bedoeld en de 

beroepsgroepen op wie het is gericht. 

 

Level(s) is bedoeld voor beroepsgroepen die een rol spelen bij de planning, het ontwerp, de financiering 
en de uitvoering van bouwprojecten, met het streven hen in staat te stellen een duidelijke bijdrage te 
leveren aan bredere milieuverbeteringen op Europees niveau. Door kernindicatoren voor de 
duurzaamheid van kantoorgebouwen en woningen te definiëren, ontstaat een gemeenschappelijke 
taal om over de duurzaamheid van gebouwen te praten.  

Het Level(s)-kader voorziet in een reeks indicatoren en gemeenschappelijke maatstaven om de 
duurzaamheidsprestaties van gebouwen tijdens hun gehele levenscyclus te meten. Daarbij worden de 
volgende aspecten beoordeeld: 

• milieuprestatie; 

• gezondheid en comfort;  

• levenscycluskosten en -waarde, en  

• mogelijke risico’s voor toekomstige prestaties. 

 

1.1. Wie kan hiervan gebruikmaken? 

Het gemeenschappelijke Level(s)-kader werd ontworpen met drie belangrijke projectactoren in 
gedachten en kan een aantal voordelen bieden aan (zie tabel 1):  

• projectontwerpteams, met inbegrip van architecten, ingenieurs, bouwcalculatoren en 
gespecialiseerde adviseurs; 

• opdrachtgevers en investeerders, met inbegrip van vastgoedeigenaars, projectontwikkelaars, 
vastgoedbeheerders en -beleggers; 

• beleidsmakers en aanbestedende diensten, op nationaal, regionaal en lokaal niveau. 

Deze actoren omvatten zowel opdrachtgevers en bouwprojectbeheerders uit de openbare als uit de 
particuliere sector.  In de gebruikershandleiding van het gemeenschappelijke Level(s)-kader zijn steeds 
instructies opgenomen die op deze doelgroepen zijn gericht.  

 

Tabel 1. Mogelijke voordelen van het gebruik van het Level(s)-kader 

Projectactoren Mogelijke voordelen van het gebruik van Level(s) 

Projectontwerpteams  
(met inbegrip van 
projectbeheerders, 
architecten, 
ingenieurs en 
bouwcalculators) 

 Het kader biedt een eenvoudige structuur die aan de 
opdrachtgevers kan worden voorgelegd zodat zij voorrang kunnen 
verlenen aan aandacht voor duurzaamheidsaspecten. 

 Het ondersteunt de gebruiker in elke fase van een project met 
richtsnoeren over het verrichten van nauwkeurige 
prestatiebeoordelingen.   

 Het is toegespitst op de prestaties van het voltooide gebouw, en op 
de stappen die in elke ontwerpfase moeten worden ondernomen 
om hoge prestaties te garanderen. 
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Projectactoren Mogelijke voordelen van het gebruik van Level(s) 

 Het biedt flexibiliteit in de mate van detail waarin 
duurzaamheidsaspecten tijdens het ontwerpproces kunnen worden 
meegenomen. 

Opdrachtgevers en 
investeerders 
(met inbegrip van 
vastgoedeigenaars, 
projectontwikkelaars 
en beleggers) 

 Het kader biedt een duidelijke reeks prioritaire aspecten van de 
prestaties waarop de aandacht gericht moet zijn. Die reeks vormt de 
grondslag voor de instructies aan de ontwerpers. 

 Het kader zorgt voor transparantie bij de rapportage van de 
prestatiebeoordeling, en de bijbehorende gegevens, 
berekeningsmethoden en aannames.   

 Het is erop gericht de kloof tussen de prestaties volgens het 
ontwerp en de prestaties tijdens bewoning of gebruik zo klein 
mogelijk te houden. 

 Het geeft aan hoe de kosten en risico’s in verband met de prestaties 
van een gebouw toekomstbestendig kunnen worden gemaakt en zo 
kunnen worden beheerst dat het gebouw langdurig waarde 
oplevert. 

 Het verschaft instrumenten om kansen aan te wijzen voor de 
verlenging van de levensduur, de verbetering van de interne 
milieukwaliteit en de verhoging van de langetermijnwaarde van 
vastgoedactiva. 

Beleidsmakers en 
aanbestedende 
diensten 
(op lokaal, regionaal 
en nationaal niveau) 

 Het kader verstrekt een duidelijke reeks geprioriteerde aspecten 
van de prestaties waarop de aandacht kan worden gericht, samen 
met een gestandaardiseerde basis om eisen vast te stellen waaraan 
nieuwe en gerenoveerde gebouwen moeten voldoen. 

 Het biedt de grondslag voor maatregelen en eisen die kunnen 
bijdragen tot de koolstofreductiedoelstellingen en de bredere 
duurzaamheidsdoelstellingen van de nationale, regionale en lokale 
overheden van de lidstaten. 

 Het is gericht op prestatieaspecten zoals exploitatie- en 
onderhoudskosten die altijd van direct financieel belang zijn voor 
overheden en overheidsagentschappen. 

 Het omvat indicatoren die aspecten van een gebouw meten die te 
maken hebben met het comfort en welzijn van de gebruikers en 
met het binnenmilieu, zoals de binnenluchtkwaliteit en het 
thermische comfort. 

 Het geeft aanbevelingen over de manier waarop de prestaties van 
een gebouw dat in gebruik is, kunnen worden gemonitord en 
gemeten. 

 

1.2. Waarvoor kan het worden gebruikt? 

Level(s) heeft tot doel u een waardevolle reeks gegevens te bezorgen die u kunnen helpen de 
duurzaamheidsprestaties van een gebouw inzichtelijk te maken, te verbeteren en te optimaliseren.  
Met behulp van Level(s) verslag uitbrengen over de prestaties van een bouwproject houdt in dat u een 
brede waaier gegevens in verband daarmee verzamelt, behandelt en verwerkt. Voorbeelden van 
gegevens die relevant zijn voor Level(s) vindt u in de onderstaande tabel.  
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Tabel 2. Gegevens in verband met het gebruik van hulpbronnen in gebouwen en met het binnenmilieu 

Gebruik van 
hulpbronnen Bijbehorende gegevens 

Energie- en 
waterverbruik 

- Verbruik (berekend en gemonitord) 
- Bijbehorende CO2-equivalente uitstoot 
- Daaraan verbonden kosten 

Onderdelen van 
gebouwen en materialen 

- Hoeveelheden (ontwerp en as-built) 
- Bijbehorende CO2-equivalente uitstoot 
- Daaraan verbonden kosten 
- Bijbehorende ramingen van de levensduur 

Gebouwontwerpen en -
constructies 

- Aanpasbaarheidskenmerken (die bijdragen tot een algemene score) 
- Ontmantelingskenmerken (die bijdragen tot een algemene score) 
- Daaraan verbonden kosten 

Onderhoudsplannen 
- Onderhouds- en vervangingscycli 
- Daaraan verbonden kosten 

Het binnenmilieu 

- Ventilatievouden (berekend en gemonitord) 
- Geteste uitstoot van bouwproducten (ontwerp en as-built) 
- Resultaten van de luchtkwaliteitmonitoring en desbetreffende 

monsterneming 
- Thermische omstandigheden (berekend en gemonitord) 
- Verlichting en visueel comfort 
- Geluidsniveaus en akoestisch comfort 

 

Al deze prestaties van gebouwen kunnen in een verslag worden opgenomen, maar daarnaast kunnen 
deze prestaties bijvoorbeeld ook worden geanalyseerd met het oog op onder meer het volgende: 

• kenmerken en specificaties van het ontwerp die de prestaties kunnen verbeteren; 
• hotspots van milieueffecten tijdens de gehele levenscyclus; 
• scenario’s voor toekomstige prestaties die door beslissingen in de ontwerpfase kunnen 

worden beïnvloed; 

• beslissingen en keuzes betreffende het ontwerp die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit 
van het binnenmilieu; 

• kosten waarmee op de korte, middellange of lange termijn tijdens de levenscyclus van het 
gebouw rekening moet worden gehouden; 

de mate waarin de prestatieramingen van het ontwerp werden gerealiseerd in vergelijking met de 
as-built- of gemeten prestaties. 
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2. Inleidende briefing 2:  de gemeenschappelijke taal om over duurzaamheid te 
praten 

In deze briefing maakt u kennis met de strategische prioriteiten van Level(s) en worden deze zes 
macrodoelstellingen beschreven. Vervolgens worden de 16 indicatoren besproken die het op hun 

beurt mogelijk maken de bijdragen van individuele bouwprojecten tot elk van deze 
macrodoelstellingen te beoordelen. 

 

2.1. De zes macrodoelstellingen 

Het gemeenschappelijke Level(s)-kader is gebaseerd op zes macrodoelstellingen waarin wordt 
beschreven welke strategische prioriteiten in aanmerking moeten worden genomen opdat gebouwen 
kunnen bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU en de lidstaten op het gebied van energie, 
materiaalgebruik, afvalbeheer, water en de binnenluchtkwaliteit. In figuur 2 hieronder vindt u een 
overzicht van de macrodoelstellingen.  

 
Figuur 2. De zes macrodoelstellingen van Level(s) 

 

Het is belangrijk dat de bijdrage van individuele bouwprojecten aan elk van deze strategische 
prioriteiten en de daarbij geleverde prestaties kunnen worden gemeten.  Met het oog daarop 
werden indicatoren ontwikkeld die de meting van de prestaties voor elke macrodoelstelling 
mogelijk maken. In tabel 3 vindt u meer informatie over de definitie en het bereik van elke 
macrodoelstelling.   

 

Macrodoelstelling 1: 
broeikasgasemissies 
en lucht-
verontreinigende
uitstoot tijdens de 
volledige levenscyclus 
van een gebouw
Macrodoelstelling 2: 
hulpbronnen-
efficiënte en 
circulaire 
levenscycli van 
materialen

Macrodoelstelling 3: 
efficiënt gebruik 
van 
watervoorraden

Macrodoelstelling 4: 
gezonde en 
comfortabele 
ruimten

Macrodoelstelling 5: 
aanpassing aan en 
weerbaarheid 
tegen de 
klimaatverandering

Macrodoelstelling 6: 
geoptimaliseerde 
levenscycluskosten 
en -waarde
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Tabel 3. Definitie en bereik van elk van de macrodoelstellingen van Level(s) 

Macrodoelstelling Definitie Bereik en focus 

Macrodoelstelling 1: 
broeikasgasemissies 
en 
luchtverontreinigende 
uitstoot tijdens de 
volledige levenscyclus 
van een gebouw   

De totale broeikasgasemissies tijdens de 
levenscyclus van een gebouw1, “van wieg tot 
graf”, zoveel mogelijk terugdringen met 
vooral aandacht voor emissies ten gevolge 
van het energiegebruik van een gebouw 
tijdens de gebruiksfase en de ingebedde 
energie. 

Maatregelen op gebouwniveau, gericht op de volgende doelstellingen:  

• nagenoeg geen energieverbruik tijdens de gebruiksfase, aangevuld 
door de bijdrage van energietechnologieën en -infrastructuur 
gericht op kostenefficiëntie en lage/geen emissies;  

• ingebedde broeikasgasemissies tijdens de volledige levenscyclus 
van het gebouw, met inbegrip van de uitstoot ten gevolge van de 
vervaardiging van producten, onderhoud, reparaties, aanpassingen, 
renovatie en het einde van de levensduur.   

Bij de prestatiebeoordeling van een gebouw moet de aandacht meer in het 
bijzonder gaan naar mogelijke compensaties tussen de ingebedde uitstoot 
en de uitstoot tijdens de gebruiksfase (de operationele uitstoot) waarmee de 
totale broeikasgasuitstoot tijdens de volledige levenscyclus zoveel mogelijk 
kan worden beperkt. 

Macrodoelstelling 2: 
hulpbronnenefficiënte 
en circulaire 
levenscycli van 
materialen  

Het ontwerp, de gebruikte technieken en de 
vorm van het gebouw optimaliseren om 
zuinige en circulaire stromen te 
ondersteunen, het nuttige gebruik van 
materialen zo lang mogelijk te rekken en 
significante milieueffecten te verminderen. 

Maatregelen op gebouwniveau gericht op materiaalefficiëntie en circulair 
nut.  Dit omvat maatregelen tijdens de levenscyclus die verband houden met:  

• het gebouwontwerp;  

• bouwtechniek en bouwbeheer;  

• de vervaardiging van bouwproducten;  

• vervangingscycli en soepel inspelen op veranderingen; en 

• de mogelijkheid van ontmanteling.   
De algehele doelstelling bestaat erin het gebruik van materialen te 
optimaliseren, afval te beperken en circulariteit in te voeren in de 
ontwerpen en de keuze van de materialen.   

                                                           
1 De broeikasgasuitstoot tijdens de levenscyclus wordt soms ook de “koolstofvoetafdruk” genoemd. 
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Macrodoelstelling Definitie Bereik en focus 

Macrodoelstelling 3: 
Efficiënt gebruik van 
watervoorraden 

 

De watervoorraden efficiënt gebruiken, met 
name in gebieden waar die reeds lang onder 
druk staan of volgens prognoses in de 
toekomst onder druk zullen staan. 

Maatregelen op gebouwniveau, met name voor gebouwen in gebieden waar 
de watervoorraden voortdurend of in bepaalde seizoenen onder druk staan.  
Hierbij kunnen maatregelen in verband met doeltreffend en zuinig 
watergebruik worden gecombineerd, evenals maatregelen in verband met 
het aanbod, zoals het hergebruiken van huishoudelijk afvalwater en het 
opvangen van regenwater, met de bedoeling alternatieve bronnen te 
benutten. 

Macrodoelstelling 4:  
gezonde en 
comfortabele ruimten 

 

Gebouwen optrekken die comfortabel, 
aantrekkelijk en stimulerend zijn om in te 
wonen en te werken, en die de menselijke 
gezondheid beschermen. 

Maatregelen op gebouwniveau waarmee de kwaliteit van het binnenmilieu 
wordt aangepakt op het gebied van cruciale aspecten die van invloed zijn op 
de gezondheid, het comfort en de productiviteit van de bewoners/gebruikers. 
De eerste vier aspecten zijn:   

• de binnenluchtkwaliteit ten aanzien van specifieke parameters en 
verontreinigende stoffen;  

• het thermische comfort in de loop van een normaal jaar;   

• de kwaliteit van het kunstlicht en natuurlijk licht en het 
bijbehorende visuele comfort; en 

• de capaciteit van de bouwschil om de bewoners/gebruikers te 
isoleren van interne en externe geluidsbronnen. 

Macrodoelstelling 5: 
aanpassing aan en 
weerbaarheid tegen 
de klimaatverandering 

 

Toekomstbestendige prestaties van 
gebouwen die inspelen op de voorspelde 
klimaatverandering, om de gezondheid en 
het comfort van de bewoners/gebruikers te 
beschermen en langetermijnrisico’s voor 
vastgoedwaarden en -beleggingen zo 
beperkt mogelijk te houden. 

Maatregelen op gebouwniveau die zorgen voor aanpassing aan en 
weerbaarheid tegen de volgende risico’s: 

• vaker voorkomende oververhitting in de zomer en inadequate 
verwarming in de winter, die zouden kunnen leiden tot ongemak en 
mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid; 

• een hoger risico op extreme weersomstandigheden, die de 
veiligheid en integriteit van bouwonderdelen in het gedrang kunnen 
brengen; en  

• een hoger risico op overstromingen, die afvoersystemen kunnen 
overbelasten en constructies en materialen kunnen beschadigen.   
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Macrodoelstelling Definitie Bereik en focus 

Macrodoelstelling 6: 
geoptimaliseerde 
levenscycluskosten en 
-waarde 

 

De levenscycluskosten en -waarde van 
gebouwen optimaliseren om het potentieel 
voor prestatieverbeteringen op lange termijn 
weer te geven, inclusief aankoop, exploitatie, 
onderhoud, renovatie, verkoop en einde van 
de levensduur. 

Maatregelen en besluitvorming op gebouwniveau die uitgaan van een 
langetermijnvisie op de kosten en marktwaarde van duurzamere gebouwen 
tijdens de volledige levenscyclus, met inbegrip van:   

• komen tot lagere levenscycluskosten en productievere en 
comfortabelere ruimten om in te leven en te werken; en 

• een positieve invloed uitoefenen op taxaties van de marktwaarde 
van het vastgoed en op de risicoscores.   
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2.2. De kernindicatoren 

Het gemeenschappelijke Level(s)-kader bestaat uit 16 kernindicatoren. Elke indicator werd geselecteerd om de 
prestaties en bijdragen van een gebouw aan een specifieke macrodoelstelling te meten. In de onderstaande tabel 
vindt u een overzicht van de indicatoren en de bijbehorende meeteenheden. 

Tabel 4. Overzicht van de macrodoelstellingen en de bijbehorende indicatoren en meeteenheden 

Macrodoelstelling Indicator Meeteenheid 

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) 

1.2. Aardopwarmingsvermogen 
tijdens de levenscyclus 

kg CO2-equivalenten per vierkante 
meter per jaar (kg CO2 eq./m2/jaar) 

2. 
Hulpbronnenefficiënte 
en circulaire levenscycli 

van materialen 

2.1 Opmetingsstaat, materiaalstaat 
en levensduur 

Hoeveelheden per eenheid, massa en 
jaren 

2.2 Bouw- en sloopafval en -
materialen 

kg afval en materialen per m2 totale 
gebruiksoppervlakte 

2.3 Ontwerp met het oog op 
aanpasbaarheid en renovatie Aanpasbaarheidsscore 

2.4 Ontwerp met het oog op 
ontmanteling, hergebruik en 

recycling 
Ontmantelingsscore 

3. Efficiënt gebruik van 
watervoorraden 

3.1 Waterverbruik tijdens 
gebruiksfase m3/jaar water per bewoner/gebruiker 

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 

4.2 Tijd buiten bereik van 
thermisch comfort 

% tijd buiten bereik tijdens de seizoenen 
waarin verwarming of koeling nodig is 

4.3 Verlichting en visueel comfort Checklist level 1 

4.4 Akoestiek en bescherming 
tegen geluidsoverlast Checklist level 1 

5. Aanpassing aan en 
weerbaarheid tegen de 

klimaatverandering 

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)  

5.2 Hoger risico op extreme 
weersomstandigheden Checklist level 1 (in uitvoering) 

5.3 Hoger risico op overstromingen Checklist level 1 (in uitvoering) 

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



 

12 
 
 

6. Geoptimaliseerde 
levenscycluskosten en -

waarde 

6.2 Waardecreatie en blootstelling 
aan risico’s Checklist level 1 

De meeste kernindicatoren kunnen worden gemeten aan de hand van een enkele meeteenheid. Er zijn echter 
belangrijke uitzonderingen waarvoor de prestaties op een andere manier moeten worden beoordeeld en 
gerapporteerd: 

• Samengestelde indicatoren (1.2, 2.2, 4.1): deze indicatoren zijn complexer en kunnen moeilijker worden 
teruggebracht tot een enkele meeteenheid. Zij bestaan daarentegen uit verschillende meeteenheden die 
met elkaar in verband staan en samen moeten worden geïnterpreteerd om inzicht te verwerven in de 
prestaties van een gebouw.   

• Kwalitatieve beoordelingen (4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2): voor deze indicatoren is momenteel nog geen 
kwantitatieve eenheid of meeteenheid overeengekomen. In plaats daarvan kunnen de resultaten van een 
kwalitatieve beoordeling worden gerapporteerd.  

• Rapportage van gegevens (2.1): deze indicator is bedoeld om gebruikers ertoe aan te sporen specifieke 
gegevensposten over hun gebouw te behandelen en te verwerken als hulpmiddel bij het 
levenscyclusdenken. 

 

2.3. Een volledige levenscyclusbeoordeling (LCA) 

Met het gemeenschappelijke Level(s)-kader wordt een benadering gehanteerd waarin de duurzaamheid van 
gebouwen tijdens hun volledige levenscyclus wordt beoordeeld. Om deze benadering volledig te ondersteunen 
worden de kernindicatoren van de macrodoelstellingen 1, 2 en 3 aangevuld met een holistische beoordeling van de 
milieueffecten van een gebouw — een volledige levenscyclusbeoordeling (LCA) van een gebouw. Aan de hand van 
een LCA kunnen de milieueffecten van een gebouw worden gekwantificeerd en kunnen de belangrijkste ervan — 
gemeenzaam de “hotspots” genoemd — in kaart worden gebracht en worden gebruikt als vertrekpunt voor een 
prestatieverbetering.   
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Tabel 5. De ecologische macrodoelstellingen en de indicatoren van de levenscyclusbeoordeling (LCA) 

Macrodoelstellingen 1-3: Volledige levenscyclusbeoordeling 
(LCA) 

Levenscyclusbeoordeling 
(LCA) van wieg tot graf: 

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 
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3. Inleidende briefing 3: hoe werkt Level(s)? 

In deze briefing wordt uiteengezet hoe het gemeenschappelijke kader is gestructureerd en georganiseerd. Daarbij 
wordt vooral aandacht besteed aan de drie levels. De gebruikers kunnen aan de hand van die levels kiezen hoe 

verregaand zij de duurzaamheid van een gebouw willen beoordelen en daar verslag over willen uitbrengen. 

 

3.1. De drie “levels” 

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 van de beoogde prestaties en monitoring van de 
bouw volgens gestandaardiseerde eenheden en methoden inhoudt. 

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

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.  

 
Figuur 3. De levels — van conceptontwerp tot prestaties in gebruik 

L1 
Conceptueel
ontwerp

L2
Detailontwerp
en bouw

L3
As-built en
in gebruik
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3.2. Vergelijkbaarheid waarborgen 

Level(s) is zo ontwikkeld dat een minimumniveau van vergelijkbaarheid tussen functioneel equivalente gebouwen 
gewaarborgd is. Om te garanderen dat zinvolle vergelijkingen op basis van kwantitatieve resultaten mogelijk zijn, 
worden voor elke indicator specifieke instructies en richtsnoeren verstrekt. Dit houdt in dat de gebruikers zich 
moeten houden aan de punten die in het onderstaande vak vermeld staan. 

Om het gebruik van Level(s) in de hele EU te ondersteunen, wordt ook een “equivalentieprincipe” gehanteerd.  In 
de praktijk betekent dit dat nationale instrumenten en methoden, evenals bepaalde particuliere instrumenten en 
methoden, gebruikt mogen worden als zij uitdrukkelijk door Level(s) zijn aanvaard in de instructies voor elke 
indicator. Indien een van deze instrumenten of methoden wordt gehanteerd, moet dit altijd samen met de 
resultaten worden vermeld. 

 
Meer informatie 
Hoe wordt de vergelijkbaarheid met behulp van Level(s) ondersteund? 
 

• Gebruik van de gemeenschappelijke meeteenheden 
• Invullen van de gebouwbeschrijving volgens Level(s) 
• Gebruik van de aangehaalde referentienormen en -methoden  
• De vereiste rapportage over kernparameters, aannames en gegevenskwaliteit om transparantie te 

garanderen 
• De vastgestelde regels die specifiek zijn voor Level(s) en die:  

- kernparameters bepalen  
- standaardgegevens verstrekken en  
- berekeningsaannames vastleggen 

 
 
 

3.3. Een stap verder in de optimalisering van de prestaties 

Wanneer bouwprofessionals de indicatoren leren gebruiken en daarbij een basisniveau hebben bereikt, bestaat er 
binnen Level(s) nog altijd aanzienlijke ruimte voor optimalisering van de prestaties. Wellicht willen zij een stap 
verder gaan in hun professionele ontwikkeling en geavanceerdere instrumenten, methoden en gegevens gebruiken.  

Voor elke indicator worden er kansen geboden om die extra stap te zetten en de prestaties te optimaliseren. In het 
onderstaande vak worden enkele van die kansen opgesomd. 

 
Meer informatie over: 

Kansen om een stap verder te gaan en de prestaties te optimaliseren met behulp van Level(s) 

• Het gebruik van inputgegevens met een hogere granulariteit 
• Het gebruik van geavanceerdere berekeningsmethoden en -instrumenten 
• De definitie en toetsing van sterker uitgewerkte en omvattendere scenario’s 
• Rekening houden met aanvullende ontwerp- en prestatieaspecten in berekeningen en ramingen 
• Het gebruik van monitoringsystemen die een hogere granulariteit van de gegevens opleveren 
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4. Duurzaamheidsdenken: korte briefings over kernbegrippen van Level(s) 
In dit deel van Level(s) worden vier (sub)briefings aangeboden over de kernbegrippen en -gedachten die het 
gemeenschappelijke kader, de macrodoelstellingen en de indicatoren onderbouwen. De briefings kunnen worden 
gebruikt om alle bij een bouwproject betrokken actoren te helpen duurzaamheidsbegrippen toe te passen, waarbij 
verdere richtsnoeren en kennis worden verstrekt over de manier waarop deze actoren Level(s) optimaal kunnen 
gebruiken om een project te beoordelen. 

 

4.1. Duurzaamheidsdenken 1: een benadering van de volledige levenscyclus en circulair denken 

Met Level(s) wordt een benadering gehanteerd waarin de duurzaamheid van gebouwen tijdens hun volledige 
levenscyclus wordt beoordeeld. In deze briefing bekijken we wat dit betekent in de praktijk en hoe in 

gebouwontwerpen alle milieueffecten tijdens de volledige levenscyclus van een gebouw kunnen worden 
meegenomen. Dit geldt niet alleen in de gebruiksfase. Keuzen in verband met de ontwerpconfiguratie, bouw en 

renovatie van gebouwen kunnen hier evenzeer belangrijk zijn. 

Aan de hand van een levenscyclusbenadering kunnen alle milieueffecten die samenhangen met een gebouw 
worden geanalyseerd en kunnen de belangrijkste effecten — de zogenoemde “hotspots” — worden aangewezen.  
Hieraan is ook het begrip “circulariteit” gekoppeld waarmee in het ontwerp een langdurig en efficiënt gebruik van 

de hulpbronnen wordt beoogd. Wanneer zij inzicht verwerven in deze onderling verbonden begrippen, kunnen alle 
bij een project betrokken actoren zich inzetten om de milieueffecten van een gebouw tijdens de volledige 

levenscyclus zoveel mogelijk te beperken. 

 

Het begrip “levenscyclus” van een gebouw is veel breder dan de huidige interpretatie waarbij vooral aandacht gaat 
naar het ontwerp en de constructie van gebouwen. Eenvoudig gezegd gaat het over een inzicht in en de 
kwantificering van de milieueffecten van een gebouw van de “wieg” — de ontginning van de grondstoffen die voor 
de bouw worden gebruikt — tot het “graf” — het einde van de levensduur en de ontmanteling van het gebouw, met 
inbegrip van de manier waarop de bouwmaterialen worden verwerkt (herwinning, hergebruik, recycling en 
afvalbeheer).  

Level(s) is bedoeld om bouwprofessionals aan te moedigen om, in hun respectieve capaciteit en in teams, na te 
denken over de volledige levenscyclus en de circulariteit van een bouwontwerp van wieg tot graf. Gebouwen zijn 
belangrijke materiaalbanken, opslagplaatsen waar hulpbronnen decennialang worden bewaard. Het is dus belangrijk 
om circulair te denken tijdens het ontwerpen, bouwen, onderhouden en renoveren van gebouwen.   

De basisbegrippen en -terminologie van een benadering waarin de volledige levenscyclus centraal staat 

De relevante milieueffecten tijdens de gehele levenscyclus van een gebouw lopen sterk uiteen en hangen af van de 
activiteiten tijdens elke fase van de levenscyclus. Zij worden voornamelijk gekwantificeerd in de vorm van ramingen 
betreffende emissies die het milieu schade kunnen toebrengen, en die worden berekend en gerapporteerd als 
“effectcategorieën”. Deze effectcategorieën omvatten de bijdrage van gassen zoals CO2 aan de klimaatverandering, 
de bijdrage van gassen zoals zwaveldioxide aan de verzuring en de bijdrage van stoffen zoals zware metalen aan de 
toxiciteit voor mensen en ecosystemen. In enkele effectcategorieën wordt ook de bijdrage van gebouwen aan de 
uitputting van mineralen, metalen en fossiele brandstoffen beschreven. Een effectcategorie die direct relevant is 
voor gebouwen is het bodemverlies ten gevolge van de verandering in landgebruik en de bodemafdichting. 

De belangrijkste begrippen die inzicht verschaffen in de milieueffecten van een gebouw tijdens de volledige 
levenscyclus zijn om te beginnen: 

• Levenscyclusfasen: dit zijn de afzonderlijke fasen in het leven van een gebouw waaraan milieueffecten 
worden toegeschreven. De effecten in verband met de vervaardiging van een baksteen zullen bijvoorbeeld 
worden toegeschreven aan de “productiefase”. De energie die door de bewoners van een gebouw wordt 
verbruikt, zal aan de “gebruiksfase” worden toegeschreven. Level(s) is gebaseerd op de levenscyclusfasen 
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die in de norm EN 15978 zijn beschreven en die op hun beurt zijn opgesplitst in modules aan de hand 
waarvan de oorzaken van de effecten uitvoeriger kunnen worden geanalyseerd en gerapporteerd (zie 
figuur 4). 

• Effectcategorieën: elke categorie van de milieueffecten die zullen worden beoordeeld tijdens de 
levenscyclus van een gebouw heeft een indicator met een afzonderlijke meeteenheid of afzonderlijke 
meeteenheden.  Deze meeteenheden worden gekoppeld aan de onderliggende keuze van de modellerings- 
en berekeningsmethode. De in Level(s) beoordeelde milieueffecten zijn voornamelijk zogenoemde 
“middelpunt”-effectcategorieën die de uitstoot in het milieu meten, zoals CO2, of het gebruik van 
hulpbronnen, zoals metalen, die uit het milieu zijn ontgonnen. Voor elke effectcategorie worden vervolgens 
de relatieve bijdragen van elk emissietype of elk hulpbronnengebruik gewogen volgens hun effect — zo 
heeft elke methaangasmolecule bijvoorbeeld 25 keer zoveel aardopwarmingsvermogen als een 
CO2-molecule. 

• Functionele eenheid: de referentie-eenheid die wordt gebruikt voor een vergelijking tussen 
gebouwontwerpen of -projecten. In Level(s) worden de resultaten genormaliseerd per 1 m2 totale 
gebruiksoppervlakte van het gegeven gebouwtype en per jaar van de nuttige levensduur, met een 
referentiestudieperiode van 50 jaar. 

• Levenscyclusinventarisatiegegevens: dit zijn de bouwstenen van een levenscyclusbeoordeling en ze 
worden verzameld in twee fasen. Eerst en vooral zijn oorspronkelijke gegevens noodzakelijk voor de massa 
materiële hulpbronnen die tijdens de levenscyclus worden gebruikt — de zogenoemde “materiaalstaat” — 
evenals andere hulpbronnen zoals energie, brandstof en water, en directe uitstoot (bv. koelmiddelen, 
vluchtige organische stoffen afkomstig van afwerkingen). Vervolgens wordt een raming gemaakt van de 
uitstoot in het milieu en het gebruik van hulpbronnen dat daarmee gepaard gaat. Deze inventarisatiestroom 
wordt in verband gebracht met processen, namelijk de ontginning, verwerking en vervaardiging van 
materialen en de opwekking van energie. Deze gegevens kunnen “primair” zijn, d.w.z. reële gegevens 
afkomstig van representatieve productiefaciliteiten, of “secundair” en “generisch”, d.w.z. gemiddelden 
voor verschillende representatieve productiefaciliteiten op regionaal, nationaal, EU- of internationaal 
niveau. Daarbij moet erover worden gewaakt dat deze gegevens zo representatief mogelijk zijn voor de 
processen en hulpbronnen die in verband worden gebracht met het ontwerp, de bouw en het gebruik van 
het gebouw — met name wat de ouderdom van de gegevens en de in die geografische locatie gebruikte 
technologie betreft.  

• Hotspots: dit zijn de belangrijkste punten in de levenscyclus van een gebouw die de grootste invloed 
uitoefenen op het algemene resultaat. Zij kunnen verband houden met de levenscyclusfasen van een 
gebouw of met modules (bv. B: gebruiksfase, module B2: onderhoud), specifieke processen (bv. de 
vervaardiging van cement), specifieke bouwonderdelen (bv. gevelplaten, dragende kolommen, 
binneninrichting en -afwerking) of een elementaire stroom (bv. de CO2-uitstoot van een verwarmingsketel). 

• Scenario’s: scenario’s geven beschrijvingen en prognoses over de manier waarop het gebouw zal worden 
gebruikt, hoe het milieu kan veranderen en van invloed kan zijn op de effecten die samenhangen met het 
gebouw tijdens de hele levenscyclus. Met Level(s) wordt er bijvoorbeeld op gewezen dat het onder andere 
belangrijk is scenario’s op te stellen voor: 

- hoelang het gebouw kan worden gebruikt voordat een ingrijpende renovatie noodzakelijk wordt;  

- hoe de klimaatverandering de behoeften aan verwarming en koeling kan beïnvloeden;  

- hoe de CO2-emissies van EU- en nationale elektriciteitsopwekking na verloop van tijd kunnen 
verminderen; 

- hoe een ontwerp met het oog op aanpasbaarheid van invloed kan zijn op de nuttige levensduur; 
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- hoe een ontwerp met het oog op ontmanteling van invloed kan zijn op het gebruik van de 
materialenbank. 

 

 

 
Figuur 4. De fasen in de levenscyclus van een gebouw 

Bewerking van CEN (2011) 

Wat vertellen levenscyclusbeoordelingen van gebouwen ons al? 

Hoewel de milieueffecten in verband met de gebruiksfase van gebouwen belangrijk blijven, verlegt de transitie naar 
hoog energie-efficiënte bijna-energieneutrale gebouwen (BEN-gebouwen) de aandacht naar effecten in verband 
met de bouwmaterialen. Uit reeds verrichte levenscyclusbeoordelingen is gebleken waar de “hotspots” voor 
milieueffecten in verband met de bouwmaterialen te vinden zijn: 

• Draagconstructies, buitenmuren en gevels blijken de belangrijkste hotspots te zijn voor de 
materiaaleffecten in de meeste effectcategorieën die worden gehanteerd bij de levenscyclusbeoordeling 
(LCA) van gebouwen.  

• Om deze effecten aan te pakken moet worden gekeken naar de bijdragen van de belangrijkste 
materiaalstromen aan de levenscycluseffecten. Die materiaalstromen zijn onder meer beton, baksteen, 
keramische materialen, staal en hout. 

Met elk van deze materialen en onderdelen hangen uiteenlopende milieueffecten samen, die niet kunnen worden 
aangepakt door de aandacht slechts op één effectcategorie of één enkel ontwerpaspect te richten. Hoewel 
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materiaalefficiëntie soms als vervangingsmiddel voor ontwerpverbeteringen kan dienen, dient te voorkeur te 
worden gegeven aan een omvattende aanpak van de uiteenlopende effecten die samenhangen met de gebruikte 
niet-metallische mineralen, metalen en materialen op houtbasis. 

Significante effecten in verband met bouwmaterialen en -onderdelen kunnen zich ook tijdens de gebruiksfase 
voordoen.  Bijvoorbeeld:  

• Tijdens geplande ingrijpende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden kunnen materialen en onderdelen 
worden vervangen (bv. daken, gevels).  

• Renovaties kunnen ook leiden tot de vervanging van inrichtingsmaterialen en andere belangrijke 
onderdelen zoals vensters en gevels. Uiteenlopende effecten in verband met inrichtingsmaterialen, zoals 
toxiciteit voor mensen, zouden mogelijk niet worden vastgesteld en gekwantificeerd als deze indicatoren 
niet waren opgenomen in de geselecteerde effectcategorieën.   

• De gebruiksefficiëntie en -intensiteit van gebouwconstructies, ruimte en grond is een belangrijk 
aandachtspunt voor verbetering.   

- Voor woningen betekent dit dat met ontwerpen van compactere gebouwvormen efficiënter gebruik 
wordt gemaakt van grond, materialen en energie.  

- Voor commercieel vastgoed zoals kantoorgebouwen, kunnen ontwerpen met oog voor 
aanpasbaarheid en verlenging van de levensduur van de constructies de materiaaleffecten 
verminderen.  

- De keuze van de functionele eenheid is van cruciaal belang om te bepalen hoe de intensiteit van het 
grondstoffengebruik wordt gemeten. Zo kan het meten van de effecten per werkstation of bewoner, 
bijvoorbeeld, meer informatie opleveren dan het meten van de effecten per vierkante meter 
gebruiksoppervlakte. 

 

Hoe kan Level(s) worden gebruikt om de volledige levenscyclus te beoordelen? 

Met het gemeenschappelijke Level(s)-kader worden gebruikers aangemoedigd na te denken over de volledige 
levenscyclus van een gebouw en krijgen zij een basis aangereikt om de levenscyclus te kwantificeren, te analyseren 
en inzichtelijk te maken. Hieraan gekoppeld wordt een aantal aspecten van circulariteit behandeld, waarbij 
indicatoren worden verstrekt die inzicht kunnen bieden in manieren om de nuttige gebruiksduur van een gebouw 
te verlengen, niet alleen op het gebied van de levensduur en waarde van dat gebouw op de vastgoedmarkt, maar 
ook op dat van toekomstige mogelijkheden voor herwinning, hergebruik en recycling van de materialen waaruit het 
is opgetrokken. 

Rapportage over alle levenscyclusfasen wordt aangemoedigd omdat daardoor een volledig beeld van de 
milieueffecten ontstaat. Bovendien is Level(s) zo ontworpen dat de gebruikers eerst meer te weten kunnen komen 
over de verschillende stappen die nodig zijn voor een beoordeling van het aardopwarmingsvermogen (GWP) tijdens 
de levenscyclus en, indien gewenst, de analyse kunnen uitbreiden met een volledige levenscyclusbeoordeling (LCA) 
“van wieg tot graf”. 

Dit leerproces begint met een reeks ontwerpbegrippen die kunnen helpen bij het levenscyclusdenken (zie vak 
hieronder). Andere Level(s)-indicatoren dragen eveneens bij tot dit leerproces omdat ze aspecten van een LCA 
behandelen — onder meer:  

• 2.1, waarbij informatie wordt verzameld over de opmetingsstaat, de materiaalstaat en de levensduur van 
het gebouw; 

• 2.3 en 2.4, aan de hand waarvan scenario’s voor aanpasbaarheid en ontmanteling kunnen worden 
opgesteld; 
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• 5.1, 5.2 en 5.3, met behulp waarvan de risico’s van mogelijke toekomstige klimaatveranderingen voor 
gebouwen worden geanalyseerd.  

De bevindingen afkomstig van bestaande levenscyclusbeoordelingen van gebouwen die in deze briefing worden 
gepresenteerd, zijn samengebracht in een reeks in het kader van Level(s) gehanteerde aspecten van 
levenscyclusontwerp-die het vertrekpunt vormen voor projectoplossingen op basis van het levenscyclusdenken (zie 
vak hieronder).   

Meer informatie over 
De in het kader van levenscyclusontwerp volgens Level(s) gehanteerde begrippen 

• Efficiënte vorm en doeltreffend gebruik van een gebouw: de materiaaldoeltreffendheid en het 
energieverbruik worden beïnvloed door de verhouding tussen de oppervlakte en het volume van een 
gebouw, ook de densiteit of compactheid genoemd, en door de hoogte ervan. Een compactere 
bouwvorm kan tijdens de bouwfase een besparing van meer dan 20 % van de materialen en in de 
gebruiksfase een besparing van meer dan 20 % van de energie voor verwarming en koeling opleveren. 
De gebruiksintensiteit van een gebouw, zowel op het gebied van de bezettingsdichtheid als het algemene 
gebruik, kan ook van invloed zijn op de levenscyclusprestaties. 

• Geoptimaliseerde BEN-bouw: zowel voor nieuwbouw als voor ingrijpende renovatieprojecten waarbij de 
wisselwerking tussen de volgende twee fasen in aanmerking moet worden genomen: 
- Het energieverbruik tijdens de gebruiksfase: de gebruiksfase van gebouwen wordt sterk beïnvloed 

door het gebruik van primaire energie, met name voor verwarming, warm water en verlichting.  
- Het energieverbruik tijdens de productiefase: de transitie naar bijna-energieneutrale gebouwen 

(BEN-gebouwen) heeft weliswaar geleid tot een vermindering van het energieverbruik, maar heeft 
wel de ingebedde energie doen stijgen, d.w.z. de energie die nodig is om hoogperformante isolatie, 
vensters, gevelsystemen, thermische massa en hernieuwbare-energietechnologieën te 
vervaardigen. 

• Geoptimaliseerde materiaalgebruikcycli: de constructie van een gebouw neemt in de meeste gevallen 
meer dan de helft van de ingebedde broeikasgasemissies van het bouwproces voor zijn rekening.  
- Nieuwe constructies: wanneer de structurele ontwerpen worden geoptimaliseerd kan, zoals is 

gebleken uit bewijsmateriaal, het materiaalgebruik met ongeveer een derde worden verminderd 
terwijl de vereiste technische kenmerken behouden blijven.  

- Hergebruikte constructies: door de constructie van een bestaand gebouw te hergebruiken, kunnen 
het materiaalgebruik en de bijbehorende broeikasgasuitstoot aanzienlijk worden verminderd. 

• Ontwerp met het oog op aanpasbaarheid: wanneer gebouwen kunnen worden aangepast om in te 
spelen op evoluerende behoeften van de markt en de gebruikers, kunnen zij langer meegaan. Belangrijk 
is dat die langere levensduur ook geldt voor de constructie en de belangrijkste bouwonderdelen die als 
hotspots van de levenscyclus zijn aangemerkt.  

• Verlenging van de levensduur van gebouwen en gebouwonderdelen: de levensduur of gebruiksduur van 
een gebouw en de levensduur van de gebouwonderdelen zijn belangrijke factoren die van invloed zijn 
op de effecten van de bouw- en gebruiksfase.  In het algemeen is het zo dat de ingebedde effecten groter 
zijn naarmate er vaker vervangings- en renovatiecycli moeten plaatsvinden. Dit is met name het geval 
voor de renovatie van de technische voorzieningen van gebouwen, zoals elektrische leidingen en 
waterleidingen, en voor de afwerking zoals schilderwerken. 

• Ontwerpen met het oog op ontmanteling: afval afkomstig van de vervaardiging van producten, de 
bouwwerkzaamheden op de bouwplaats en de sloop kan een groot aandeel vormen van de algehele 
materiaalstromen op een bouwterrein en kan, indien dit afval niet wordt hergebruikt of gerecycled, 
leiden tot verspilde hulpbronnen en dus tot grotere levenscycluseffecten op sectoraal niveau.  
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4.2. Duurzaamheidsdenken 2: de kloof dichten tussen het ontwerp en de daadwerkelijke prestaties van 
het gebouw 

De meeste prestatiebeoordelingen van de duurzaamheid worden in de ontwerpfase verricht. In slechts enkele 
gevallen worden de prestaties van het voltooide gebouw onder de loep genomen. Er komt steeds meer 

bewijsmateriaal voorhanden dat er een kloof kan bestaan tussen ontwerpramingen en de reële prestaties van een 
gebouw en dat die kloof in sommige gevallen aanzienlijk kan zijn, soms wel 50 %.  Dit is mogelijk toe te schrijven 

aan een aantal factoren die inzichtelijk moeten worden gemaakt zodat er van kan worden geleerd. 

Om te garanderen dat streefdoelen zoals efficiënt energie- en waterverbruik, of de tevredenheid van de gebruikers 
over het binnenklimaat, daadwerkelijk worden verwezenlijkt, is het Level(s)-kader erop gericht dat er van meet af 
aan een duidelijke doelstelling bestaat om na te gaan hoe een gebouw as-built en in gebruik presteert.  Dat kan 
worden gerealiseerd door een controle van de as-builtspecificaties van het gebouw, de prestaties van een pas 

voltooid gebouw en een tevredenheidsenquête van de gebruikers te plannen. 
 

Om te garanderen dat streefdoelen zoals efficiënt energie- en waterverbruik, of een goede binnenluchtkwaliteit, 
daadwerkelijk worden verwezenlijkt, is het belangrijk om de prestaties van een gebouw te controleren zodra dat 
gebouw voltooid is — daarbij moet zowel met gegevens over de prestaties tijdens het gebruik als met de definitieve 
as-builtspecificaties rekening worden gehouden.  Er kunnen een heleboel redenen zijn waarom een gebouw niet de 
beoogde prestaties levert:   

• Kwaliteit is doorgaans een uitdaging die zich in de bouwsector voortdurend stelt en die aandacht vraagt 
tijdens het gehele opleveringsproces van een project. 

• Nieuwe en innovatieve ontwerpen en bouwvormen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan 
duurzaamheidsdoelstellingen kunnen aanvankelijk het gebruik van nieuwe technieken, materialen en 
systemen vergen waar men nog niet mee vertrouwd is.  

• Aannames in de berekening en simulatie van de prestaties kunnen uitgaan van standaardwaarden om de 
gebruikspatronen van de mogelijke gebruikers te beschrijven en bovendien is het mogelijk dat er geen 
rekening wordt gehouden met de gehele energievraag in het gebouw wanneer dat in gebruik genomen is. 

• Lacunes in de communicatie, coördinatie en verantwoordelijkheden binnen een project kunnen ertoe 
leiden dat bepaalde details en specificaties van het ontwerp niet worden meegenomen. and 

• Het projectteam beschikt mogelijk niet over de juiste expertise om elke duurzaamheidsdoelstelling om te 
zetten in detailontwerpen en gebouwde projecten.  

Door deze redenen in een vroeg stadium aan te pakken en te bekijken hoe het project zal worden uitgevoerd, kan 
het risico van tekortkomingen in de prestaties sterk worden verminderd. Gebouwen worden uiteindelijk ook gezet 
zodat mensen er hun intrek kunnen nemen en de tevredenheid van de bewoners of gebruikers vormt dus een 
belangrijke aanvulling op de controle. Dat zal met zich meebrengen dat er onder die bewoners of gebruikers een 
enquête wordt gehouden. Een dergelijke enquête zal het mogelijk maken andere aspecten van de prestaties te 
analyseren — bijvoorbeeld de tevredenheid met de mate van controle die zij hebben over het binnenklimaat. 

Alle controles en enquêtes die worden verricht nadat het gebouw in gebruik is genomen, moeten zorgvuldig worden 
gepland. Om deze activiteiten zo waardevol mogelijk te maken, moeten alle betrokkenen zich ertoe verbinden de 
bevindingen te gebruiken en eruit te leren. Dit proces van professioneel leren kan waardevol zijn, niet alleen voor 
de opdrachtgever, maar ook voor de leden van het ontwerpteam, de projectbeheerders en de aannemers. Level(s)-
gebruikers worden daarom aangespoord controles en enquêtes te verrichten nadat het gebouw voltooid en in 
gebruik genomen is, met de bedoeling de prestaties van het voltooide gebouw te beoordelen.  
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Hoe kan Level(s) worden gebruikt om de kloof te dichten? 

Om een volledig beeld te krijgen van de prestaties van een gebouw is het belangrijk dat de prestaties van een 
voltooid gebouw nauwkeurig worden gemonitord. Deze stap zal meetgegevens opleveren die voor de rapportage 
kunnen worden gebruikt.  Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd om te zien hoe goed het gebouw 
in de praktijk heeft gepresteerd. Als er een prestatiekloof blijkt te bestaan, kunnen de gegevens worden gebruikt als 
vertrekpunt voor de diagnose van mogelijke problemen of tekortkomingen en het verhelpen ervan. De as-built-
specificaties van het gebouw moeten ook worden gecontroleerd, aangezien er tijdens het proces ingrijpende 
wijzigingen kunnen zijn aangebracht. 

Level(s) verstrekt basisinstructies voor de monitoring van indicatoren die kunnen worden gecontroleerd. De 
monitoringactiviteiten en de bijbehorende referentienormen worden gespecificeerd.  Daarbij gaat de aandacht 
onder meer naar:  

• het testen van de bouwschil; 

• het testen van de HVAC-systemen; 

• het meten van het energie- en waterverbruik; 

• het meten van de binnenlucht, zowel bij de oplevering als tijdens het gebruik; 

• thermische omstandigheden tijdens het gebruik; en 

• de bijdrage en kwaliteit van dag- en kunstlicht. 

De monitoring moet eveneens gegevens omvatten betreffende de as-builthoeveelheden en -kosten — inclusief de 
gebruikte bouwmaterialen. Deze gegevens zijn belangrijk omdat een verschil in de definitieve opmetingsstaat en 
materiaalstaat van invloed kan zijn op de levenscyclusinventaris die wordt gebruikt voor de berekening van 
indicatoren zoals 1.2 Aardopwarmingsvermogen tijdens de levenscyclus, evenals op de aannames in verband met 
gebruiksduur en onderhoud die zijn opgenomen in 2.1 Opmetingsstaat, materiaalstaat en levensduur en die worden 
gebruikt in 6.1 Levenscycluskosten.  

 

Tevredenheidsenquêtes gebruikers 

De tevredenheid van de gebruikers/bewoners is evenzeer een cruciale parameter voor het welslagen van een 
gebouw. Hoewel dergelijke enquêtes geen kernonderdeel vormen van het gemeenschappelijk Level(s)-kader, 
worden zij aanbevolen als aanvulling op de monitoring van kwantitatieve parameters en worden hierover algemene 
richtsnoeren verstrekt. De evaluatie van de gebruikerstevredenheid vergt een proces van gestructureerde interviews 
en enquêtes, waarbij gebruik wordt gemaakt van methodieken zoals bepaald in de ISO-normen 10551 en 28802, en 
waarbij vooral aandacht wordt besteed aan specifieke prestatieaspecten die belangrijk worden geacht voor de 
verwezenlijking van gezonde en comfortabele gebouwen. Naar dit proces kan worden verwezen met behulp van 
andere terminologie, zoals de POE (Post Occupancy Evaluation, evaluatie na ingebruikname), de IEQ-enquête 
(Indoor Environmental Quality, binnenklimaatkwaliteit) voor gebruikers/bewoners of de BUS-enquête (Building User 
Survey, enquête voor de gebruikers van een gebouw). In het kader van Level(s) wordt dit proces de evaluatie na 
ingebruikname (POE) genoemd.  

De indicatoren 4.1 (Binnenluchtkwaliteit) en 4.2 (Tijd buiten bereik van thermisch comfort) zijn binnen Level(s) de 
belangrijkste indicatoren waarvoor een gestandaardiseerde enquêtemethode is gespecificeerd. Voor 4.2 bestaat er 
bijvoorbeeld een methode om de tevredenheid van de bewoners/gebruikers over het thermische comfort te 
beoordelen. Er kan een enquêteformat worden gebruikt dat statistisch geijkt is voor reële omstandigheden in 
verband met thermisch comfort.  

Projectteams die de beoordeling van de gebruikerstevredenheid breder wensen in te vullen, dienen deze doelstelling 
te vermelden in hun Level(s)-projectplan. Aanbevolen wordt om in dat geval de methoden te raadplegen die in 
onderstaand vak als vertrekpunt zijn aangeduid.  
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Meer informatie over: 

Evaluatie na ingebruikname (POE) in verband met comfort en tevredenheid  

Een POE wordt doorgaans verricht minstens één jaar nadat het gebouw volledig in gebruik is genomen. Deze 
evaluatie bestaat normaal gezien uit gesprekken met de gebruikers/bewoners om kwalitatieve aspecten in 
verband met de prestatie-indicatoren van het gebouw te beoordelen. Zij moet in het algemeen worden 
uitgevoerd door derden die daarbij een gestandaardiseerde methodiek hanteren.   

Een aantal evaluatiemethoden en -normen zijn standaardreferenties geworden voor evaluaties na 
ingebruikname. Deze methoden en normen bieden elk een toolkit met richtsnoeren voor het uitvoeren van 
gecombineerde kwantitatieve en kwalitatieve evaluaties en verstrekken modelvragen voor enquêtes. Hieronder 
volgt een niet-uitputtende lijst met de methoden en normen waar het vaakst naar wordt verwezen: 

 de methode Building User Survey (BUS) die werd ontwikkeld op basis van ervaring met de beoordeling 
van laagenergiegebouwen in de jaren 1980 en 19902;  

 de Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ), een enquête ontwikkeld door CBE (Berkeley). Dit is een 
webgebaseerd format waarin zeven aspecten van de binnenklimaatkwaliteit worden behandeld3; 

 het Soft Landings-proces, een meerfasige aanpak die bedoeld is om betere gebouwen op te leveren en 
waarin een laatste fase van verlengde nazorg en POE is opgenomen4. 

Daarnaast bestaat er een aantal gebouwbeoordelingssystemen en rapportage-instrumenten voor evaluaties na 
ingebruikname: 

 als fundamentele vereiste van het systeem (bv. Miljöbyggnad in Zweden; SSO in Spanje);  
 als optionele indicator, optioneel criterium of credit (bv. BREEAM New Construction, LEED Building 

Operations & Maintenance, de prestatie-indicatoren voor gebouwen van GBC Finland).  

 

 

  

                                                           
2 Arup, “BUS methodology”, http://www.busmethodology.org/ 
3 University of California Berkeley, “Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey and Building Benchmarking”, Centre for the Built 
Environment, https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm  
4 BSRIA, “Soft Landings process”, https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/  

https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm
https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/


 

24 
 
 

4.3. Duurzaamheidsdenken 3: een duurzame renovatie realiseren  

De nieuwe Europese Green Deal beoogt de aanzet te geven tot een “renovatiegolf” om het bestaande 
gebouwenbestand te verbeteren en toekomstbestendig te maken voor de klimaatverandering, de energiearmoede 
terug te dringen en nieuwe banen te scheppen.  Andere duurzaamheidsaspecten van de ruimten waarin we leven 
en werken, zoals gezondheid, comfort en aanpasbaarheid, moeten ook steeds dringender worden aangepakt en 

ingrijpende renovatieprojecten creëren kansen om deze ontwerpaspecten onder handen te nemen. 

Level(s) dient ter aanmoediging van een omvattende aanpak van ingrijpende en grondige renovatieprojecten, op 
basis van een inzicht in de kenmerken en kwaliteiten van elk gebouw, een evaluatie van de mogelijkheden voor 

betere prestaties en een levenscyclusbenadering van het ontwerp van renovatieprojecten. 
 

Ongeveer 85-90 % van het gebouwenbestand dat volgens prognoses in 2050 nog altijd zal bestaan, werd reeds 
gebouwd en dit bestand vormt een enorme materialenbank aan hulpbronnen die over het hele continent verspreid 
is. Schattingen in Duitsland wijzen er bijvoorbeeld op dat de gebouwde omgeving van dat land een opslagplaats 
vormt van nagenoeg 50 miljard ton materialen.   

Levenscyclusbewijzen suggereren dat wij, door bestaande gebouwen grondig te renoveren zodat ze performanter 
worden, de milieueffecten van de volledige levenscyclus die gekoppeld zijn aan het energie- en waterverbruik van 
de bewoners/gebruikers van gebouwen indicatief met 60-80 % kunnen verminderen. Volgens schattingen worden 
in de hele EU jaarlijks slechts in 0,2 % van het gebouwenbestand grondige renovaties uitgevoerd die het 
energieverbruik met minstens 60 % terugdringen. Dit percentage moet fors stijgen als de EU haar streefcijfers in 
verband met de klimaatverandering wil behalen.  

De langdurige lockdown van de bevolking ten gevolge van de COVID-19-pandemie heeft onlangs de aandacht ook 
opnieuw gevestigd op de gezondheid, het comfort en de aanpasbaarheid van de ruimten waarin we gedurende lange 
perioden leven en werken. Ingrijpende renovaties kunnen daarom ook kansen creëren om aspecten van gebouwen 
aan te pakken die schade toebrengen aan de levenskwaliteit en de productiviteit van de gebruikers. 

Hoe kan Level(s) worden toegepast bij ingrijpende renovaties? 

Level(s) integreert ontwerpbeginselen en beoordelingsstappen die erop zijn toegesneden ingrijpende 
renovatieprojecten duurzamer te maken. De eerste stap voor een duurzame renovatie van een gebouw is een 
omvattend onderzoek van de constructie van het oorspronkelijke gebouw en, zo mogelijk, de ervaring van de 
gebruikers/bewoners. Deze stap is van cruciaal belang voor betere prestaties omdat elke renovatie moet worden 
afgestemd op de bestaande omstandigheden en technische kenmerken van het gebouw, de beoogde 
bezettingspatronen en de plaatselijke context.   

Soms kunnen bestaande kenmerken verder worden benut, zoals lichtkokers en patio’s voor ventilatie, maar het is 
ook mogelijk dat er inherente problemen moeten worden geanalyseerd die oorspronkelijk niet waren voorzien, zoals 
koudebruggen, binnensijpelend water of luchtlekkage, die toe te schrijven zijn aan bepaalde materialen en 
structuren, zoals balkons, muurpanelen. Ook de ervaring van de gebruikers kan prestatieaspecten van het gebouw 
aan het licht brengen die voor verbetering vatbaar zijn. 

Wanneer deze informatie verzameld is, kan zij worden aangewend voor nauwkeurige simulaties van de 
referentieprestaties van het gebouw en voor de ontwikkeling van ontwerpkeuzen. Het Level(s)-kader verstrekt 
vervolgens aangepaste instructies over de aanpak van de zes macrodoelstellingen vanuit het oogpunt van een 
renovatie. In het onderstaande vak vindt u een overzicht van enkele belangrijke gebieden waarop de prestaties 
kunnen worden verbeterd aan de hand van Level(s). 



 

25 
 
 

Meer informatie over: 

De macrodoelstellingen en indicatoren aanpakken vanuit het oogpunt van een ingrijpende renovatie 

Macrodoelstelling Mogelijkheden voor belangrijke prestatieverbeteringen 

Macrodoelstelling 1: 
broeikasgasemissies 
en 
luchtverontreinigende 
uitstoot tijdens de 
volledige levenscyclus 
van een gebouw 

 Wanneer de thermische efficiëntie van de bouwschil wordt verbeterd en ook andere 
vormen van energieverbruik, zoals verlichting, verwarming en koeling, worden 
aangepakt, kan dit bijdragen tot de algehele kwaliteitsverbetering van een bestaand 
gebouw.   

 Bij de renovatie van de bouwschil, de indeling en de technische voorzieningen kunnen 
meteen ook aspecten worden aangepakt die nadelig zijn voor het comfort van 
gebouwen, zoals:  

- koude, vocht of oververhitting; en  

- hoge exploitatiekosten.  

 De mogelijkheid om het gebouw zelf hernieuwbare energie te laten opwekken en 
verbruiken kan worden onderzocht. 

 Er kan worden nagegaan of een renovatie met een laag ingebed CO2 mogelijk is door een 
afgewogen keuze te maken van bouwonderdelen, onder meer de vensters, isolatie, de 
binneninrichting, afwerking en uitrusting voor hernieuwbare energie. 

Macrodoelstelling 2: 
hulpbronnenefficiënte 
en circulaire 
levenscycli van 
materialen 

De aanpassing van gebouwen, de binnenruimte en voorzieningen kan mogelijkheden bieden 
om:  

 eventuele tekortkomingen te verhelpen door in te spelen op de behoeften van de huidige 
en toekomstige gebruikers — bijvoorbeeld de behoefte aan een flexibeler 
ruimteverdeling, betere toegankelijkheid, gemeenschappelijke ruimte en telewerken;   

 de exploitatie van vastgoed betaalbaarder te maken, nu en in de toekomst. 

Macrodoelstelling 3: 
Efficiënt gebruik van 
watervoorraden 

Het opknappen en vervangen van sanitaire inrichtingen en aansluitingen, evenals het opnieuw 
aanleggen van landschappelijke elementen buiten het gebouw, kunnen de mogelijkheid 
inhouden om: 

 specificaties van zuinige kranen, douches en baden op te stellen; 

 waterbesparende systemen in te voeren, die gebruikmaken van huishoudelijk afvalwater 
en regenwater; 

 het meten en monitoren van het waterverbruik in te voeren; 

 nieuwe irrigatiesystemen met een zuinig waterverbruik te ontwerpen en planten te 
kiezen die tegen droogte bestand zijn. 

Macrodoelstelling 4: 
gezonde en 
comfortabele ruimten 

Enkele belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van het 
binnenklimaat — ventilatie, verontreinigende stoffen, daglicht en geluid — hebben in de 
wereld na COVID-19 een nieuwe betekenis gekregen, met nieuwe en grotere aandacht voor 
gezondheid en hygiëne. De aanpassing van de binnenruimten kan verbeteringen en wijzigingen 
mogelijk maken van de indeling en van nutsvoorzieningen — bijvoorbeeld dankzij:  

 daglicht;  

 natuurlijke dwarsventilatie; en  

 nieuwe vraaggestuurde mechanische ventilatie.   
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Macrodoelstelling 5: 
aanpassing aan en 
weerbaarheid tegen 
de 
klimaatverandering 

De weerbaarheid van een bestaand gebouw tegen de verandering van het milieu zal deels 
afhangen van de kenmerken van het oorspronkelijke ontwerp, maar er kunnen verbeteringen 
mogelijk zijn van:  

 indeling van de binnenruimte;  

 ventilatietrajecten;  

 de prestaties van de bouwschil; en  

 HVAC-systemen.  

Ook kunnen natuurlijke oplossingen (groene infrastructuur) op en rond een gebouw worden 
ingevoerd. 

Macrodoelstelling 6: 
geoptimaliseerde 
levenscycluskosten en 
-waarde 

Door een dialoog tussen ontwerpteams, opdrachtgevers en vastgoedschatters aan te 
moedigen, kan de langetermijnwaarde van duurzaamheidskenmerken beter worden verrekend 
in vastgoedtaxaties.   

Goed ontworpen, gezonde en duurzame gebouwen kunnen hun waarde behouden en waarde 
creëren, doordat ze de overheadkosten beperken, aantrekkelijk vastgoed tot stand brengen of 
toekomstige risico’s verminderen. Dit worden steeds vaker eigenschappen die dergelijke 
gebouwen onderscheiden van het andere vastgoed op de markt.   
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4.4. Duurzaamheidsdenken 4: hoe duurzaamheid een positieve invloed kan hebben op de marktwaarde 
van vastgoed 

Level(s) beoogt te garanderen dat de waarde van duurzamere gebouwen wordt vastgehouden en weerspiegeld in 
de economische waardering ervan. Het is daarbij de bedoeling ervoor te zorgen dat de verwachte verbeteringen 
van de langdurige prestaties van een duurzamer gebouw de levenscycluskosten verminderen en een positieve 

invloed uitoefenen op de marktwaarde van het vastgoed, kredietvoorwaarden en huurprijzen. 

Level(s) biedt dus niet alleen instrumenten om de prestaties voorrang te verlenen en te meten, maar spoort 
bouwprofessionals er ook toe aan te bekijken hoe een duurzaam gebouw de marktwaardering ervan positief kan 

beïnvloeden en de blootstelling aan toekomstige risico’s kan beperken. 

 

Veel bouwprofessionals zullen vooral via hun opdrachtgever contact hebben met de wereld van de 
vastgoedwaarderingen en die opdrachtgever zal wellicht laten weten welke kenmerken de waarde van het project 
het sterkst zullen doen stijgen. De methoden om een vastgoedwaardering te verrichten, doen een buitenstaander 
misschien denken aan een zwarte doos waarvan de inhoud alleen bekend is bij de opdrachtgever, diens 
vastgoedadviseurs, taxateurs en makelaars. 

Ontwerpteamleden moeten daarom inzicht verwerven in de manier waarop duurzaamheid in aanmerking kan 
worden genomen in enkele van de toonaangevende waarderingsnormen die in de EU worden gehanteerd. 
Opmerkelijk is dat de drie toonaangevende uitgevers van waarderingsnormen — het Royal Institute of Chartered 
Surveyors (RICS), de European Group of Valuers’ Associations (TEGoVA) en de International Valuation Standards 
Council (IVSC) — duurzaamheid reeds hebben geïntegreerd in hun waarderingsnormen en risicoscorecriteria.  Dit 
betekent dat duurzaamheid in beginsel reeds in het proces moet worden meegenomen.  

In de praktijk zullen duurzaamheidsaspecten bij de meeste projecten in aanmerking worden genomen vanaf het 
ogenblik dat de energieprestaties van het gebouw ter sprake komen, aangezet door de wettelijke voorschriften om 
informatie te verstrekken in de vorm van een energieprestatiecertificaat. Figuur 5 laat zien hoe dit het vertrekpunt 
kan zijn voor een dialoog over een aantal duurzaamheidskenmerken die ook economische effecten kunnen hebben, 
waaronder, mogelijk, de marktwaarde van het gebouw. 
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Figuur 5. In de zwarte doos van vastgoedwaarderingen. Bewerking van Lutzkendorf en Lorenz (2005)5 

 

Hoe kan Level(s) worden toegepast bij vastgoedwaarderingen? 

Met behulp van vastgoedwaarderingen en normen voor risicoscores kunnen de voordelen van duurzamere 
gebouwen worden vastgelegd en kunnen beslissingen in verband met langetermijninvesteringen worden 
ondersteund.  Level(s)-indicator 6.2 stelt gebruikers in staat verslag uit te brengen over het potentieel voor betere 
prestaties in het gehele gemeenschappelijke Level(s)-kader dat een economische invloed kan hebben op drie 
belangrijke gebieden:  

1. Lagere overheadkosten (door een forse beperking van de exploitatiekosten) 

2. Hogere inkomsten en stabielere investeringen (doordat vastgoed aantrekkelijker wordt gemaakt) 

3. Een lager risico (doordat wordt geanticipeerd op mogelijke toekomstige blootstelling) 

Tabel 6 laat voor elke indicator in het gemeenschappelijke Level(s)-kader zien waar betere prestaties mogelijk van 
invloed kunnen zijn op een of meer van deze drie gebieden. Zo kunnen Level(s)-gebruikers beter geïnformeerd voor 
de dag komen als zij contacten leggen met taxateurs en makelaars, met name als het erop aankomt te begrijpen en 
over te brengen hoe ontwerpbeslissingen die de duurzaamheid verbeteren waarde kunnen creëren. 

                                                           
5 Lutzkendorf T., Lorenz D., 2005. Sustainable property investment: valuing sustainable buildings through property performance assessment. 
Building Research & Information, 33(3), blz. 212-234. 

        

Kenmerken van een duurzaam gebouw
(voorbeelden)

Energie-efficiëntie

Lagere milieueffecten Betere verkoopbaarheid en daardoor
lager leegstandsrisico en stabielere

kasstroom

Fors lagere exploitatie- en
onderhoudskosten

Economische effecten daarvan

Hoger comfort en welzijn van 
gebruikers/bewoners

Het gemak waarmee onderhoud, 
reparaties en recycling kunnen worden

verricht

Grotere functionaliteit, slijtvastheid,  
aanpasbaarheid en groter

gebruiksgemak

Lagere schadevergoedingen en lager 
risico van rechtsgeschillen ten gevolge

van sickbuildingsyndroom

Hoger huurgroeipotentieel

Materiële schadepreventie en een
lager risico van bedrijfsonderbreking

Productiviteitswinst bij bewoners / 
gebruikers

Hogere intrinsieke waarde en
marktwaarde van het gebouw
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Tabel 6. Mogelijke invloed van elke Level(s)-indicator op een vastgoedwaardering of risicoscore 

Level(s)-kernindicatoren 

Mogelijke invloed op toekomstige inkomsten en risicoblootstelling 

1. Hogere 
inkomsten dankzij 
markterkenning en 

-vraag 

2. Lagere exploitatie- 
en 

onderhoudskosten 

3. Toekomstige 
blootstelling aan het 

risico van hogere 
overheadkosten of 
inkomstenverlies 

1.1. Het energieverbruik tijdens de 
gebruiksfase    

1.2. Aardopwarmingsvermogen tijdens de 
levenscyclus    

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    

3.1. Waterverbruik tijdens gebruiksfase    

Levenscyclusbeoordeling (LCA) van wieg tot 
graf    

4.1. Binnenluchtkwaliteit    

4.2. Tijd buiten bereik van thermisch comfort    

4.3. Verlichting en visueel comfort    

4.4. Akoestiek en bescherming tegen 
geluidsoverlast    

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

5.2. Hoger risico op extreme 
weersomstandigheden    

5.3. Duurzame afwatering    

6.1. Levenscycluskosten    
6.2. Waardecreatie en blootstelling aan 
risico’s     
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