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BOUWSECTOR IN EUROPA ...

Bron: Marengo Paolo, Sustainable Construction Guidelines for 
Public Authorities – A circular Economy perspective (2019) 

50% grondstoffen

36% afval

50% energieverbruik
40% uitstoot van 
broeikasgassen

33% waterverbruik
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ENERGETISCHE EN MILIEU-IMPACT

Bron https://www.ovam.be/klimaatimpact-van-verbouwen-in-kaart
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ENERGETISCHE EN MILIEU-IMPACT

Bron https://www.ovam.be/klimaatimpact-van-verbouwen-in-kaart
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MILIEUPRESTATIE GEBOUW
TOTEM = LCA

➔ Multi-criteria: 12 milieu-
indicatoren en subindicatoren

➔ De hele levenscyclus
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→ TOTEM = Tool to Optimize the Total Environmental impact of Materials

→ Belgisch instrument voor de beoordeling van de milieu-impact van gebouwen en 
gebouwelementen. 

∟ Samenwerking tussen de drie gewesten

∟ Coherent met het Europese kader (EN 15804+A2: 2019; EN 15978: 2011) 

∟ Afgestemd op Belgische bouwcontext

∟ Open access tool en transparante methodologie

→ Doelgroep: Ontwerpers, architecten, studiebureaus, overheidsinstanties, 
materiaalproducenten, onderzoekers, studenten, …

TOTEM IN HET KORT
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→ Modelleren van elementen en gebouwen

→ Analyseren van de impact van materialen en gebouwen

∟ Door levenscyclusanalyse (LCA)

∟ In relatie tot energetische impacten
(vereenvoudigde berekening)

→ Vergelijken en optimaliseren van het ontwerp:                                                                                
milieu-impact ↘

→ Faciliteren van beslissingen: ontwerpers, opdrachtgevers, …

MODELLEREN
Elementen & 

gebouwen

EVALUEREN
Milieuscore

VERGELIJKEN & 
OPTIMALISEREN

TOTEM IN HET KORT
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→ Levenscyclus van een bouwwerk

∟ Productiefase
∕ Ontginning grondstoffen

∕ Transport naar fabriek

∕ Productie

∟ Constructiefase
∕ Transport naar werf

∕ Bouwactiviteiten

LEVENSCYCLUSANALYSE (LCA)

∟ Gebruiksfase
∕ Onderhoud, 

vervanging, 
energieverbruik

∟ Eindelevensfase
∕ Afbraak

∕ Transport van afval

∕ Afvalverwerking

∕ Storten van afval
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→ Levensduur van het gebouw = 

60 jaar 
∕ Theoretische levensduur van de 

structuur en voornaamste elementen

∕ Standaard periode voor de 

berekening van het vervangen van 

elementen en componenten

∕ Effecten van vervangingen in 

aanmerking genomen in module B 

(gebruik) => meervoudige impact

LEVENSDUUR
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→ Tijdens gebruiksfase gebouw (langste fase)

→ Momenteel: vereenvoudigde berekeningen 
met standaardaannames

→ Ambitie eind 2022: 

∟ Implementatie gebouwsystemen in TOTEM

∟ Link met EPB-output (manueel) 

ENERGIE IN TOTEM
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→ Verschillende statussen als eerste 

stap voor circulariteit en renovatie

CIRCULARITEIT IN TOTEM

Status
Modules meegenomen in de berekening

Productie Constructie Gebruik Einde leven

Nieuw X X X X

Hergebruikt ex situ (x)* X X X

Hergebruikt in situ (x)* (X) X X

Bestaand (x)* - X X

Afgebroken - - - X

(x)* enkel negatieve impact gelinkt aan opname biogene koolstof
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→ Potentieel voor hergebruik en recyclage

∟ Kwalitatieve evaluatie van de 

omkeerbaarheid van verbindingen

Sinds december 2021 in TOTEM

CIRCULARITEIT IN TOTEM
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HOE WERKT TOTEM

Bouwmateriaal Component Gebouwelement Gebouw

Voorgedefinieerde bibliotheek obv:

Generieke data         &        Specifieke data (EPD’s)

https://ecoinvent.org/
https://www.health.belgium.be/nl/het-belgische-epd-programma-b-epd
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HOE WERKT TOTEM

Generieke data

Ca. 95%
Specifieke data

Ca. 5%

Ontwikkeld door FOD Volksgezondheid

Het Belgische EPD programma B-EPD | 

FOD Volksgezondheid (belgium.be)

https://ecoinvent.org/
https://www.health.belgium.be/nl/het-belgische-epd-programma-b-epd
https://www.health.belgium.be/nl/het-belgische-epd-programma-b-epd#:~:text=Het%20B%2DEPD%20programma%20is,gestart%20op%207%20december%202016.
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HOE WERKT TOTEM

Bouwmateriaal Component Gebouwelement Gebouw

- score

Aan te passen / samen te stellen door gebruiker:

Hoeveelheden &   materialisatie
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→ 12 hoofdindicatoren + subindicatoren: allemaal verschillende eenheden

OUTPUT: INDICATOREN

Fijnstof emissie

Klimaatverandering Ozonlaagaantasting Verzuring Vermesting Smogvorming Uitputting abiotische 

grondstoffen

Watergebruik

Ecotoxciteit

(zoet water)

Landgebruik gerelateerde

impact / bodemkwaliteit

Humane toxiciteit

Kernset indicatoren

Bijkomende indicatoren

(4) (3) (2)

(2)

kg CO2 eq. M³ eq.

Ioniserende straling, 

menselijke gezondheid
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→ Voorbeeld

OUTPUT: INDICATOREN

…

➔ Hoe vergelijken en
afwegingen maken? 

➔ Aggregatiefactoren
obv normalisatie en
weging (PEF-methode) 
=> milipunten
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→ Voorbeeld

OUTPUT: AGGREGATIE

X =

…

Som = totaalimpact

Voor element of voor gebouw
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OUTPUT UIT TOTEM
→ Op elementniveau: 
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OUTPUT UIT TOTEM
→ Op gebouwniveau: 
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EEN PRAKTISCH VOORBEELD

Voorbeeld:

→ Eengezinswoning

→ Halfopen bebouwing

→ 2 verdiepingen

→ Bruto vloeroppervlak = 125,5m²

→ Jaren ‘60
→ Niet geïsoleerd

Afweging: Energetische (grondige) renovatie of nieuwbouw?
Is er een verschil in milieu-impact/voetafdruk?
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EEN PRAKTISCH VOORBEELD

Voorbeeld: 3 scenario’s (illustratie voor buitenmuur)

Gelijkaardige modellering voor alle schilonderdelen van het gebouw voor deze 3 scenario’s
➔ doorgerekend in TOTEM

Bestaande gevelsteen afbreken, 

nieuwe isolatie (14cm PUR) en 

nieuwe gevelsteen

Volledig nieuwe spouwmuur 

met 14cm PUR

Bestaande spouwmuur met 

4cm PUR in de spouw

beperkte renovatie grondige renovatie nieuwbouw



27

EEN PRAKTISCH VOORBEELD

Voorbeeld: resultaten op gebouwniveau

Louter illustratief vb, niet te veralgemenen!

Impact energie vs. materialen Impact per levenscyclusfase Impact per indicator
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→ Huidig gebruik op vrijwillige basis
∟ > 6200 geregistreerde gebruikers / 900 opgeleide architecten en ontwerpers

∟ Ontdekken en testen van de “LCA” benadering

∟ Verbeteren van een project (element of gebouw)

→ Geleidelijke integratie in de openbare aanbestedingen
∟ Gids TOTEM voorschrijven in overheidsopdrachten (Vlaanderen)

∟ Studie “Steun voor aanbestedende overheden bij de integratie van eisen                                                     

inzake bouwmaterialen in overheidsopdrachten” (Brussel, lopende)

→ Toepassing voor GRO: duurzaamheidsmeter Vlaamse Overheid

→ Toepassing voor de BREEAM certificatie: “5+ exemplary score”

→ Nieuwe TOTEM-premie in Brussel sinds 01/2021

TOEPASSING TOTEM IN PRAKTIJK

https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://ovam.vlaanderen.be/totem-en-voorbeeldrol-vlaamse-overheid?p_l_back_url=%2Fzoeken%3Fq%3DTOTEM
https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/premies-en-stimuli/energiepremies-2021/premies-studies-en-audits/a2-totem
https://www.breeam.com/
https://www.totem-building.be/services/rest/downloads/download?id=87&lang=NL&transId=248&v=0
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→ Doelstelling:

∟ Kwalitatief integreren, toepassen en evalueren van TOTEM in de context van 
Vlaamse overheidsopdrachten

→ Wat?

∟ Overzicht van de 10 belangrijkste overwegingen vóór integratie TOTEM

∟ Stappenplan
∟ Verschillende strategieën voor het voorschrijven

∟ Richtlijnen voor berekeningen

→ Uitgewerkt in opdracht van OVAM door WTCB en Bureau Bouwtechniek

→ Downloadbaar via de OVAM website

PRAKTISCHE GIDS TOTEM VOORSCHRIJVEN

https://ovam.vlaanderen.be/totem-en-voorbeeldrol-vlaamse-overheid?p_l_back_url=%2Fzoeken%3Fq%3DTOTEM
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1. Maak uzelf vertrouwd met TOTEM en milieuprestaties gebouwen

2. Integratie van TOTEM vraagt tijd en expertise
3. Formuleer uw ambities zodat ze correct en haalbaar zijn, maar ook realistisch en zinvol 

4. Bijkomende eisen betekent ook bijkomende studies en kosten (impact op ereloon, timing)

5. Definieer duidelijk wat u verstaat onder duurzaamheid, hoe TOTEM zich verhoudt tot ruimere plaatje

6. Schenk aandacht aan onderlinge verhouding tussen energie en materialen (combinatie)

7. Zorg dat u het voorschrijven van overheidsopdrachten goed beheerst

8. Denk aan verschillende fases van het bouwproject, bepaal welke eisen in welke fase en wie 

betrokken moet zijn

9. Neem TOTEM vanaf het begin van je project mee, integratie in lopende projecten is moeilijk

10. Zorg dat eisen rond milieuprestatie of TOTEM ook aandacht krijgen in vervolgstappen en opvolging

10 VOORAFGAANDE OVERWEGINGEN

Bron: Praktische gids TOTEM voorschrijven

https://ovam.vlaanderen.be/totem-en-voorbeeldrol-vlaamse-overheid?p_l_back_url=%2Fzoeken%3Fq%3DTOTEM
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5 STRATEGIEËN

Berekenen van de milieuprestatie

Aantonen van een optimalisatie van de milieuprestatie

Milieuprestatie als eis

TOTEM-expertise als selectiecriterium

Milieuprestatie als onderdeel van de gunningscriteria

Bron: Praktische gids TOTEM voorschrijven

https://ovam.vlaanderen.be/totem-en-voorbeeldrol-vlaamse-overheid?p_l_back_url=%2Fzoeken%3Fq%3DTOTEM
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→ Mogelijkheden:
∟ Verklaring op eer tot volgen opleiding

∟ Attest dat opleiding reeds werd gevolgd

∟ Referentieprojecten met gebruik TOTEM of LCA

∟ …

→ Light/expert:
∟ Light: enkel verklaring op eer

∟ Expert: referentieproject met korte toelichting

→ /!\ Aandachtspunten: 
∟ Kennis wordt niet noodzakelijk toegepast

∟ Mogelijke drempel voor inschrijvers indien te streng

∟ Controleer of opleidingen beschikbaar zijn

1) TOTEM-EXPERTISE ALS SELECTIECRITERIUM

Bron: Praktische gids TOTEM voorschrijven

https://ovam.vlaanderen.be/totem-en-voorbeeldrol-vlaamse-overheid?p_l_back_url=%2Fzoeken%3Fq%3DTOTEM
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→ Mogelijkheden:
∟ Berekening en optimalisatie materiaal-impact (excl. energie) specifieke oplossing

∟ Berekening en optimalisatie voor set elementen (vloeren, muren en daken), vb. obv opp

∟ Berekening en optimalisatie van volledige gebouw

∟ ….

→ Light/expert:
∟ Light: optimalisatie op elementniveau, beperkt aantal elementen

∟ Expert: volledige gebouwmodellering, energie en materialen combineren

→ /!\ Aandachtspunten: 
∟ Bijkomende eis nodig op energieprestatie indien excl. verwarming/energie

∟ Rekening houden met technische installaties (vanaf eind 2022 in TOTEM)

∟ Afwerkingslagen hebben hoog potentieel voor optimalisatie

∟ Varianten moeten haalbaar en realistisch zijn

∟ Duidelijke modelleringsrichtlijnen zijn nodig

∟ …

3) AANTONEN OPTIMALISATIE VAN MILIEUPRESTATIE

Bron: Praktische gids TOTEM voorschrijven

https://ovam.vlaanderen.be/totem-en-voorbeeldrol-vlaamse-overheid?p_l_back_url=%2Fzoeken%3Fq%3DTOTEM
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→ Mogelijkheden:
∟ Geen minimumeis aan impact, maar vergelijking met andere inschrijvers

∟ Wel eis vooropstellen en gunningsvoordeel toekennen evenredig met mate 
waarin voorstel de minimumeis overtreft

→ Light/expert:
∟ Light: TOTEM-berekening van enkele elementen zonder eis

∟ Expert: TOTEM-berekening van een volledig gebouw met eis

→ /!\ Aandachtspunten: 
∟ Mogelijks problemen als er maar weinig inschrijvers zijn of als er weinig verschil 

is tussen de milieuprestatie van de inschrijvers

∟ Milieu-impact is vermoedelijk niet het enige/belangrijkste gunningscriterium, 
geef een gepast gewicht aan dit criterium

∟ Duidelijk berekening van gunningsvoordeel vermelden

∟ …

5) MILIEUPRESTATIE ONDERDEEL VAN GUNNINGSCRITERIA

Bron: Praktische gids TOTEM voorschrijven

https://ovam.vlaanderen.be/totem-en-voorbeeldrol-vlaamse-overheid?p_l_back_url=%2Fzoeken%3Fq%3DTOTEM
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→ Naar een regelgeving ?

∟ Sinds 2018 in Nederland

∟ Sinds 2022 in Frankrijk

∟ Vanaf 2023 in Denemarken

∟ …

∟ Vanaf 2027 in Europa via herziening EPBD ?

Nog in consultatie, maar verwacht wordt:

∟ Beoordeling koolstofemissies over hele levenscyclus
➢ Vanaf 2027: alle nieuwe gebouwen > 2000m²

➢ Vanaf 2030: alle nieuwe gebouwen

TOEPASSING TOTEM IN PRAKTIJK
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→ Beleidsprogramma OVAM “Op weg naar circulair bouwen” (2022-2030)

∟ Tegen 2030: 

∕ Streven om voor elk bouwwerk onder max. M-peil te scoren

∕ Bij voorkeur geïntegreerd in globale milieu-impactscore (energie, materialen, water)

∟ Deelwerf 7.2: Milieu-impact materiaalkeuzes meten, kwantificeren & beperken

∕ Verder ontwikkelen en uitbreiden TOTEM als tool

∕ Onderzoek naar grenswaarden, benchmarking

∕ Streven naar maximale integratie en afstemming andere beleidsdoelstellingen

→ Werkagenda Circulair Bouwen: engagementen en acties vanuit de sector

∟ Via acties 3.1 en 10.1:

∕ Het M-peil implementeren in Vlaanderen en het gebruik van TOTEM boosten

∕ Inzetten op TOTEM bij ontwerp

AMBITIES BELEIDSPROGRAMMA EN WERKAGENDA

https://ovam.vlaanderen.be/beleidskeuzes?p_l_back_url=%2Fzoeken%3Fq%3Dop%2Bweg%2Bnaar%2Bcirculair%2Bbouwen
https://vlaanderen-circulair.be/nl/onze-aanpak/werkagenda-s/circulair-bouwen
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→ Eind 2022:
∟ TOTEM-tool vervolledigen met technische installaties gebouwen

∟ TOTEM-berekening energie-impact obv outputwaarden EPB

∟ Grondige restyling van de TOTEM-interface (gebruiksvriendelijkheid )

∟ Toevoegen eerste lading bijkomende voorbeeldgebouwen in TOTEM 

bibliotheek (focus: residentieel, kleine schaal)

→ Volgende jaren:
∟ Verder uitbreiden TOTEM bibliotheek met voorbeeldgebouwen 

(focus: niet-residentieel, grotere schaal)

∟ Toewerken naar benchmarks / grenswaarden

→ Graag betrokken bij verdere uitwerking? 
∟ Engagementen voor werkagenda aangeven kan via deze link

(ook voor andere thema’s uit de werkagenda)

CONCRETE EERSTE STAPPEN RICHTING M-PEIL

https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/bevraging-werkagenda-circulair-bouwen
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→ TOTEM-website
∟ www.totem-building.be

∟ FAQ, documentatie en helpdesk

→ TOTEM-opleiding: 
∟ Online via Teams op 18/10, inschrijven kan nog tot 11/10 via deze link

∟ Tutorials via TOTEM website

GRAAG MEER WETEN OVER TOTEM?

http://www.totem-building.be/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LNvqc39QXUypt-tDg3Y2XsBixo0ADpBJm3r6dw2zdq1UNkhQUVZHOFdXT0RNT1JFVUlIWlFKSTZXRCQlQCN0PWcu
https://www.totem-building.be/pages/tutorials/tutorialsList.xhtml
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Vragen? 

ELKE MEEX (ELKE.MEEX@OVAM.BE)  
AFDELING AFVALSTOFFEN- EN MATERIALENBELEID

SOPHIE BRONCHART
DIVISION ENERGIE

MAGALI DEPROOST
DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE


