Duurzaamheidslabels gebouwen

®

BREEAM-NL
Nieuwbouw en
Renovatie

BREEAM-NL
Nieuwbouw en Renovatie

Energielabel

GPR gebouw

BEDOELD VOOR

NIEUWBOUWPROJECTEN EN GROOTSCHALIGE RENOVATIES

WONINGEN EN UTILITEITSGEBOUWEN

NIEUWE, BESTAANDE WONINGEN EN UTILITEITSGEBOUWEN

OMSCHRIJVING

Beoordeelt duurzaamheidsprestaties van nieuwbouwprojecten
en grootschalige renovaties.

Classificeert de energiezuinigheid van een gebouw en vermeldt
ook mogelijke energiebesparende maatregelen voor het
gebouw.

GPR Gebouw software berekent duurzaamheidprestaties voor
woning- en utiliteitsbouw en stedenbouwkundige plannen.

Management (12%), gezondheid (15%), energie (19%),
transport (8%), water (6%), materialen (12,5%), afval (7,5%),
landgebruik & ecologie (10%), vervuiling (10%).

Beglazing in woon- en slaapruimte, isolatie van muren,
vloer en dak, tapwatervoorziening, verwarmingstoestel,
ventilatiesysteem, aanwezigheid zonneboiler en of zonnepanelen.

5 thema’s (energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit,
toekomstwaarde) met 16 subthema's.

BEOORDEELT

UITGEVER LABEL

Dutch Green Building Council (DGBC).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

W/E Adviseurs.

GELDIGHEID

Onbeperkt.

Maximaal 10 jaar na opnamedatum.

Onbeperkt.

NIVEAUS

 Pass (30 t/m 44%)
 Good (45 t/m 54%)
 Very Good (55 t/m 69%)
 Excellent (70 t/m 84 procent)
 Outstanding (≥85%)

 Utiliteitsgebouwen: A++++ t/m G
 Woningen: A t/m G

Rapportcijfer (schaal 1 t/m 10) per thema

KOSTEN

Kosten*
> 20.000 m2
tot 20.000 m2
tot 10.000 m2
tot 5.000 m2
< 1.000 m2

 Utiliteitsbouw: afhankelijk van de omvang (aantal m2)

0 – 1000 m2
>1000 – 5000m2
> 5000m2

STATUS

Niet verplicht, wel steeds populairder.

Gebouweigenaren zijn verplicht een energielabel te hebben
bij verkoop, verhuur of oplevering van hun woning of gebouw.

GPR Gebouw is een privaat product, dus niet verplicht.
Evengoed wordt het veel gebruikt in de sector.

Participant**
€ 3.900,€ 3.075,€ 2.250,€ 1.425,€ 600,-

* Kosten zijn exclusief het inschakelen van een BREEAM-NL Expert of Assessor

Niet-Participant
€ 5.200,€ 4.100,€ 3.000,€ 1.900,€ 800,-

van het gebouw tussen ca. € 400 excl. BTW (tot 250 m2)
en € 700 excl. BTW (1500-2000 m2)
 Woning: een energielabel kost enkele tientjes.
Dit zijn de administratiekosten van de erkend deskundige

** Participanten zijn lid van het Dutch Green Building Council en betalen hiervoor een eenmalig bedrag en jaarlijkse bijdrage.

Xella is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wijzigingen binnen deze labels.

€ 250,- excl. BTW
€ 500,- excl. BTW
€ 1.000,- excl. BTW

Duurzaamheidslabels gebouwen

®

LEED

NOM-keur

WELL building standard

BEDOELD VOOR

UTILITEITSBOUW EN WONINGBOUW

NIEUWBOUWWONINGEN

NIEUWE EN BESTAANDE GEBOUWEN, MET NAME KANTOREN

OMSCHRIJVING

LEED staat voor Leadership in Energy and Environmental Design.

Het keurmerk biedt vertrouwen en de garantie dat Nul op de
Meter (NOM) Woningen daadwerkelijk evenveel energie
opwekken als ze verbruikt voor het huis(houden). Het NOM-keur
is een initiatief van Stroomversnelling, dat voortkomt uit het
innovatieprogramma Energiesprong en de Deal Stroomversnelling.

De WELL Building Standard is een Amerikaanse
certificeringsmethode die focust op een gezond en duurzaam
binnenmilieu.

BEOORDEELT

9 aspecten voor groene gebouwen: stedenbouwkundig plan,
(duurzaamheid van) locatie & transport, waterefficiëntie,
energie & klimaat, materialen & grondstoffen, kwaliteit
binnenmilieu, innovatie, belang voor de regio.

Propositie woningen, toepassing maatregelen, levensduur.

Water- en luchtkwaliteit, voeding (catering), lichtgebruik,
fitnessmogelijkheden, comfort & mind.

UITGEVER LABEL

Green Business Certification Institute (GBCI)

Commissie NOM Keur van Stroomversnelling.

International WELL Building Institute.

GELDIGHEID

Onbeperkt.

Onbeperkt.

3 jaar.

NIVEAUS

Gecertificeerd (40 t/m 49 punten)
Zilver (50 t/m 59 punten)
Goud (60 t/m 79 punten)
Platinum (80 t/m 110 punten)

Niet van toepassing.

Zilver, goud, platina.

KOSTEN

Variabel, het registratietarief begint bij $ 1.200 voor leden
en $ 1.500 voor niet-leden. Daarna volgt pre-certificering
(begint bij $ 4.000 voor leden, $ 5.000 voor niet-leden) en
certificering met een prijs van $ 0.057 per square foot.

De eenmalige kosten zijn voor leden van de Stroomversnelling
€ 10.500,-. Niet-leden betalen € 17.500,-. Afhankelijk van het
aantal gerealiseerde woningen per Propositie, zijn de kosten
per woning € 210,- (50 woningen) tot € 21,- (500 woningen).

Variabel. Met de WELL Pricing Calculator kun je een opgave
krijgen van de kosten per specifiek project.

STATUS

LEED Platinum hotel in Europa wordt.

Het keurmerk is recent ontwikkeld (2017), in Nederland
staan inmiddels al meer dan 1.100 Nul op de Meter-woningen.

Het label werd geïntroduceerd in 2014 en sluit aan op een
populaire trend in de bouwsector: aandacht voor het comfort
en welzijn van mensen. Inmiddels is wereldwijd een kleine 30
miljoen vierkante meter kantoorruimte WELL-gecertificeerd.

Xella is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wijzigingen binnen deze labels.

Duurzaamheidslabels materialen en producten

®

Cradle to Cradle

DUBOkeur®

KOMO

Nature Plus

GEBOUW, INTERIEUR, GWW PRODUCTEN,
GRONDSTOF, INSTALLATIE, WONING

(BOUW) PRODUCTEN

NATUURLIJKE PRODUCTEN

Kerngedachte is: afval bestaat niet. Cradle to
Cradle certificering bepaalt dat een product
veilig is voor mens en milieu en gemaakt is
van materialen die kunnen worden gerecycled
of gecomposteerd.

Het DUBOkeur® stelt dat een product of
grondstof ‘tot de meest milieuvriendelijke
keuze behoort’, volgens de uitgever. Hiervoor
wordt een milieukundige levenscyclusanalyse
(LCA) gemaakt door het Nederlands Instituut
voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE).

Een KOMO productcertificaat verklaart dat
het betreffende product overeenstemt met
de technische specificatie die in het certificaat
is opgenomen en voldoet aan de vermelde
eisen in het certificaat, bijbehorend attest
en/of beoordelingsrichtlijn.

Het internationale label voorziet consumenten,
architecten, handelaars en bouwbedrijven van
een kieswijzer voor duurzame producten.

BEOORDEELT

Gezondheid van materialen in relatie tot mens
en milieu, gebruik van gerecycled materiaal,
dat op zijn beurt weer gerecycled kan worden,
gebruik van hernieuwbare energiebronnen,
zoals zon en water, besparing van water
gedurende het productieproces, MVO.

17 milieueffecten in de categorieën emissies,
uitputting grondstoffen, landgebruik en hinder.
Toetsing heeft plaats in de productiefase,
gebruiksfase en onderhoudsfase.

De beoordelingsrichtlijnen zijn productspecifiek, waarbij het Bouwbesluit altijd
de basis vormt. Bij cellenbeton wordt
bijvoorbeeld gekeken naar energiezuinigheid,
wering van vocht, beperking van galm en
sterkte bij brand.

UITGEVER LABEL

Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

NIBE.

Stichting KOMO.

Vereniging Natureplus.

GELDIGHEID

2 jaar.

2 jaar.

N.v.t.

Oneindig.

NIVEAUS

Basic, Bronze, Silver, Gold, Platinum.

Van ‘onaanvaardbare keuze’ en ‘slechte keuze’
tot aan ‘goede keuze’ en ‘beste keuze’.

Behalve het KOMO productcertificaat, is er
ook een KOMO-attest voor de prestaties van
een product in zijn toepassing.

N.v.t.

KOSTEN

Een nieuw product laten certificeren start bij
€1.300. Jaarlijkse productcertificatie kost € 800.

Opvragen via offerte.

Opvragen via offerte.

Opvragen via offerte.

STATUS

Cradle to Cradle Products Innovation Institute
is een non-profit organisatie die bestaat sinds
2010. De certificatie heeft over het algemeen
een hoog aanzien

DUBOkeur® is inmiddels een redelijk bekend
begrip en producten of grondstoffen met het
keurmerk dragen bij aan de duurzaamheid
van een gebouw.

KOMO is een gerenommeerde instantie voor
kwaliteitscertificering en -borging die sinds
1962 actief is.

Nature Plus is geen gemeengoed, andere
instanties of labels lijken meer autoriteit
in zich te dragen.

BEDOELD VOOR

(BOUW) PRODUCTEN

OMSCHRIJVING

Xella is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wijzigingen binnen deze labels.

(De impact van) een product op algehele
duurzaamheid, klimaatveiligheid en
binnenmilieus van gebouwen.

