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BREAAM, de beste  keuze?
Het aantal milieucertificaten voor kantoorgebouwen is sinds de begindagen zes jaar 
geleden exponentieel toegenomen in België. Die vrijwillige aanvraag van certificaten 
ontsproot enerzijds aan de wens van promotors die, op een kantorenmarkt die een 
overaanbod kent, het kaf van het koren willen scheiden, en dus de meest ecologische 
gebouwen willen, en anderzijds aan het voornemen van de overheid om haar steden 
en wijken duurzaam te ontwikkelen en te vernieuwen. Zowel op regionaal en nationaal 
als internationaal niveau kwamen er verschillende systemen voor de evaluatie van 
de duurzaamheid van gebouwen tot stand. Om het voortbestaan van deze vrijwillige 
stappen te waarborgen, wordt een harmonisering en vereenvoudiging een must. 
BREEAM lijkt zich nu op te werpen als de methode bij uitstek om de duurzaamheid van 
kantoorgebouwen te certificeren. 

REAL ESTATE  I  CERTIFICERING VOOR DE DUURZAAMHEID VAN GEBOUWEN

O 
m meer inzicht te krijgen in de voordelen 

van de certificering van BREEAM (Building 

Research Establishment Environmental 

Assessment Method) hadden we een gesprek met 

Frank Delattin, CEO van Blue Planet, een opleidings- 

en consultancybedrijf dat momenteel als enige 

organisatie in België opleidingen geeft voor de 

erkenning van professionele evaluatoren voor de 

BREEAM-certificering. 

Om te beginnen legt Frank Delattin ons uit waarom 

de vrijwillige certificering van een gebouw belangrijk 

is: “Als je een gebouw neerzet en je goede prestaties 

op het vlak van energie, comfort en duurzaam-     

heid wil garanderen, dan moet je het eindresultaat 

laten evalueren en laten bevestigen dat de plannen 

werden nageleefd. Anders heb je geen enkele garantie 

dat de werkelijkheid overeenstemt met de theorie.”

De certificering van gebouwen biedt dus een   

neutrale score die verschillende elementen vervat. 

Een goede score garandeert dat het gebouw een  

groot comfort voor zijn gebruikers zal bieden.           

Hij geeft ook aan dat het gebouw op een duurzame 

manier werd opge-trokken en goede energiepresta-

ties zal leveren.

Veel meer dan een evaluatie van de energieprestaties

De waarde van de BREEAM-score schuilt in de 

verschillende elementen die worden beoordeeld.     

De energieprestatie van het gebouw is daar uiteraard 

één van, maar het gaat nog veel verder dan dat.         

De BREEAM-evaluatie focust ook op het afvalbeheer 

tijdens en na de bouw, het gebruik van recyclebaar 

materiaal, het verbruik en hergebruik van water, de 

sanering van vervuilde bodems, het behoud van de 

waarde van een plaats op het vlak van biodiversiteit, 

het binnencomfort van de bewoners (verlichting, 

akoestiek, kwaliteit van de binnenlucht, …), de 

mobiliteit en toegankelijkheid van het gebouw, en de 

CO
2
-uitstoot door het transport. Het is onmogelijk 

om ons tot één of twee elementen te beperken om 

een goede BREEAM-score te verkrijgen. Daarom is 

deze methode zo sterk en conform aan haar doel-

stellingen.

Nood aan erkenning
De nood om ‘de groene waarde’ van een gebouw te 

certificeren is onmiskenbaar voor mensen die 

werkzaam zijn in de sector van het bedrijfsvast- 

goed, zoals promotors, investeerders, makelaars 

maar ook gebruikers. Op middellange en lange 

termijn zou een gebouw dat niet aan de laatste 

normen voldoet meer waarde verliezen dan een 

gebouw dat er wel aan voldoet, wat een ‘duur-

zaamheidsrisico’ creëert. Op korte termijn kan, op 

een verzadigde kantoormarkt, de BREEAM-

certificering het mogelijk maken om de meest 

ecologische gebouwen te vinden. Ze staan dan ook 

vaak boven aan gebouwenlijstjes van een 

onderneming die op zoek is naar comfortabele en 

energie-efficiënte kantoren.

Belgisch compromis 
en alternatief met Ref-B
In het streven naar een duurzame ontwikkeling van 

steden en gewesten werden er methodes uitgewerkt 

om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen 

en ecologisch bouwen aan te moedigen. Dat is het 

geval voor Brussel met de wedstrijd en verkiezing 

van Voorbeeldgebouwen, en ook in Vlaanderen met 

enerzijds de Maatstaf duurzaam bouwen en wonen, 

de referentie van de Vlaamse overheid voor de bouw 

van woningen, maar ook de gids Waardering van 

kantoorgebouwen – Op weg naar een duurzame 

huisvesting voor de Vlaamse overheid voor de bouw 

van kantoren. Een harmonisering voor de uitwerking 

van een gewest overschrijdend referentiesysteem is 

wenselijk geworden. Ook omdat BREEAM oor-

spronkelijk Angelsaksisch is, is dit evaluatie-systeem 

Erkende BREEAM-
beroepsopleiding  

Blue Planet, oorspronkelijk een 

spin off van de ULB, is een 

opleidings- en consultancyfirma 

die zich toespitst op drie 

domeinen: duurzame 

ontwikkeling, hernieuwbare 

energie en energie-efficiëntie. 

Ze levert ook IT-consultancy 

voor energiebeheer aan 

overheidsinstellingen en B2B. 

Het bedrijf geeft opleidingen 

over certificeringen onder 

toezicht van Leefmilieu Brussel 

(het vroegere BIM). Blue Planet 

breidde zijn programma onlangs 

uit met een nieuwe opleiding: 

de BREEAM Accredited 

Professional Training. Ongeveer 

achttien maanden geleden nam 

Blue Planet contact op met 

BREEAM omdat geen enkele 

organisatie in België opleidingen 

gaf die leiden tot een BREEAM-

certificering. Wie zo’n opleiding 

wil volgen, moest al naar het 

Verenigd Koninkrijk of Parijs. 

Vandaag is Blue Planet de enige 

organisatie die opleidingen 

geeft voor de erkenning van 

professionele evaluatoren voor 

de BREEAM-certificering. Maar 

omdat BREEAM een ‘nationale 

programmaoperator’ voor 

België heeft aangewezen, zou 

de kaartverdeling er enigszins 

anders kunnen uitzien.

 www.blue-planet.be
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niet volledig afgestemd op de regionale en federale 

wetgeving van België, op de gebruikelijke bouw-

methodes in België en op het klimaat. Bovendien 

moet dit systeem flexibel zijn en geschikt zijn voor 

een waaier aan gebouwen, zoals woningen, scholen, 

kinderdagverblijven, ziekenhuizen, sportclubs, 

culturele centra, ... En dit zowel voor grote gebouwen 

als kleinere structuren.

Ismaël Daoud, voormalig politiek adviseur voor 

duurzaam bouwen en energie voor de Brusselse 

minister van Leefmilieu, lichtte voor ons het proces 

toe voor de invoering van één enkel systeem voor de 

certificering van duurzame gebouwen in België, ter 

vervanging van de verschillende systemen die in de 

drie gewesten worden gehanteerd. De werkgroep die 

toezag op dit systeem – ondertussen gekend onder 

de naam Ref-B (Référentiel Bâtiment Durable) – 

verenigde vertegenwoordigers uit de politieke wereld 

en organisaties voor milieubeheer van de drie 

gewesten, en op federaal niveau de FOD Volks-

gezondheid, de beroepsorganisaties en de Core 

Fouding group Belgian Sustainable Building Council. 

Om de methode uit te werken, gingen ze over tot een 

grondige analyse en vergelijking van de hierboven 

aangehaalde regionale systemen, maar ook van het 

nationaal Belgisch certificeringsysteem VALIDEO en 

het internationale systeem BREEAM.

Eerst werden de in België bestaande labels dus 

‘gefusioneerd’. Op deskundig advies werd dan een 

nieuwe versie uitgewerkt, die dan werd beoordeeld 

op gebouwen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 

Volgens Ismaël Daoud kon dankzij de resultaten van 

deze evaluaties de 3e versie worden uitgewerkt. Deze 

versie werd op haar beurt beoordeeld op dezelfde 

gebouwen, waardoor de 4e versie kon worden uit-

gewerkt, die sinds september beschikbaar is. Dit jaar 

zou er een vzw moeten worden opgericht voor het 

beheer van het certificeringsproces in België. Het zal 

gaan om een samenwerking tussen alle Gewesten 

van het land, de beroepsorganisatie en de 

grootste spelers van de sector.

Breeam.be?
Een van de grootste voordelen van het BREEAM-

systeem ten opzichte van andere certificerings-

programma’s is dat het internationaal erkend is.      

Dat is een van de redenen waarom het de voorkeur 

geniet van veel vastgoedpromotors in België en 

vooral door hun organisatie (BVS) wordt verdedigd. 

Het is moeilijker om een buitenlandse investeerder 

ervan te overtuigen dat een nieuwe Belgische 

certificering even goed of zelfs beter is, ook al is dat 

echt zo. BREEAM zet zijn groei in Europa voort en 

wint terrein ten opzichte van andere certifi-

ceringsprogramma’s, zoals het Franse systeem HQE 

of het Amerikaanse LEED. Een ander voordeel van 

BREEAM is dat het voortkomt uit BRE, een Britse 

vzw die haar inkomsten herinvesteerde in het 

onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe bouw-

methodes. 

De evaluatiemethode van BREEAM die in België 

wordt gebruikt, is momenteel op elk vlak identiek 

aan de methode die in andere landen wordt 

gehanteerd. Maar wat hier meespeelt, is de nationale 

operator van het programma die onlangs voor België 

werd geselecteerd: de firma BOPRO. Ze zal het 

programma en de methode van BREEAM bestuderen 

en voorstellen formuleren om ze af te stemmen op de 

omstandigheden en situatie die kenmerkend zijn 

voor België. Maar volgens Frank Delattin “zullen 

voor de bouw van kantoren weinig wijzigingen 

moeten worden doorgevoerd wat de beoordeling en 

evaluatiemethode betreft”.

 

Didier VAN DEN EYNDE 

& Tim HARRUP n

Voor de bouw van de nieuwe hoofdzetel 
van Leefmilieu Brussel op het terrein 
van Tour & Taxis in Brussel werden 
speciale technieken gebruikt om het 
uiterst duurzaam te maken en het 
label BREEAM EXCELLENT te krijgen. 
Dit passief- en nul-energiegebouw 
van 16.250 m² maakt gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen, 
fotovoltaïsche panelen die op het dak 
zijn bevestigd, en een geothermische 
warmtepomp. Voor de levenskwaliteit 
deed Leefmilieu Brussel talloze 
simulaties met betrekking tot vooral 
natuurlijk licht, overdreven verwarming, 
de luchtkwaliteit enz. Materialen die 
de binnenkant van het gebouw kunnen 
vervuilen, werden vermeden. 
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