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Algemeen
1.

Wat is het doel van de TOTEM-tool?

TOTEM is een Belgische tool, door de 3 gewesten ontwikkeld, om:
- de milieueffecten van de gebouwen over hun volledige levenscyclus te beoordelen;
- de bouwkundige keuzes te optimaliseren en de milieueffecten van een bouw- en
renovatieproject te beperken door een vergelijking van de ontwerpvarianten (bijvoorbeeld
bouwsystemen, bouwvolumes, renovatie-/bouwscenario).
De tool kan gebruikt worden op het niveau van een project (meerdere gebouwen) of één gebouw,
maar ook op dat van een bouwelement (muur, dak, vloer ...). Het is niet geschikt om de tool te
gebruiken op het niveau van een component. Bovendien werkt de tool niet op dit niveau, de milieuimpacten zijn enkel beschikbaar op element- en gebouwniveau.
2. Hoe worden de milieueffecten van gebouwen beoordeeld?
Om de milieueffecten van gebouwen te meten, werd een specifieke methode voor TOTEM ontwikkeld
op basis van 19 milieueffectindicatoren (gegroepeerd in 12 hoofdcategorieën) die over de volledige
levenscyclus van de gebouwen worden beoordeeld.
De indicatoren worden uitvoerig beschreven in de online beschikbare documentatie. De levenscyclus
wordt als volgt in fasen ingedeeld:
- De productie van de componenten (van de winning van de grondstoffen tot de fabricage van
de component);
- De verwerking op de werf (van het vervoer van de fabriek naar de werf tot de verwerking van
de componenten in het gebouw);
- Het gebruik van het gebouw (onderhoud en herstelling van de componenten en
energieverbruik voor verwarming);
- Het levenseinde van het gebouw (afbraak, afvalverwerking).
Belangrijke opmerkingen
Voor componenten die behouden blijven in een project, worden alleen de fasen 'gebruik' en
‘levenseinde’ in aanmerking genomen bij de beoordeling van de milieueffecten. > zie FAQ 71 “Kan ik
in TOTEM renovatieprojecten beoordelen?”
Voor componenten die afkomstig zijn uit een hergebruik-circuit worden alleen de fasen ‘verwerking’,
‘gebruik’ en ‘levenseinde’ meegenomen in de beoordeling van de milieueffecten. > zie FAQ 74 “Welk
effect heeft de keuze van een hergebruikte in plaats van een nieuwe component op de milieuimpact?”
De criteria voor een omkeerbaar ontwerp van de elementen en gebouwen worden niet in aanmerking
genomen in deze versie van TOTEM, maar zullen wel geïntegreerd worden in latere ontwikkelingen.
> zie FAQ 59 “Waarom is er een 'waarschuwing' met betrekking tot omkeerbare elementen?”
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3. Wie kan TOTEM gebruiken?
TOTEM werd vooral ontwikkeld voor ontwerpers van gebouwen, architecten en studiebureaus.
Iedereen die dat wenst, kan echter TOTEM gebruiken. Op dit moment (mei 2021) telt TOTEM meer
dan 4400 geregistreerde gebruikers. Het profiel van deze gebruikers varieert van architecten,
ingenieurs, studiebureaus … tot studenten.
4.

Voor welke projecten kan ik TOTEM gebruiken?

Met TOTEM kan een project worden gemodelleerd, beoordeeld en geoptimaliseerd op het niveau van
een gebouw, maar ook op dat van een element. Zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten kunnen
ingegeven worden in de TOTEM-tool. Momenteel ligt de focus van TOTEM vooral op residentiële
gebouwen en kantoorgebouwen; in de elementen- en componentenbibliotheek zijn dan ook
voornamelijk elementen en componenten terug te vinden voor deze types van gebouwen.
5.

In welk stadium van een project kan ik TOTEM gebruiken?

TOTEM is een hulpmiddel bij het nemen van beslissingen dat in alle fasen van een project kan worden
aangewend:
- tijdens de voorstudie om bouwsystemen, verschillende volumetrieën of scenario's voor
renovatie of wederopbouw te vergelijken. In dit stadium kan de gebruiker zich baseren op
voorgedefinieerde elementen die in de bibliotheek worden weergegeven;
- tijdens de fasen met betrekking tot het uitvoeringsdossier kan de analyse met TOTEM gebruikt
worden om de bouwkundige keuzes te verfijnen. In dit stadium kan de gebruiker de
samenstelling van de elementen aanpassen aan die van zijn project.
6.

Waar vind ik de TOTEM-tool?

TOTEM is gratis beschikbaar via de URL www.totem-building.be. De te volgen werkwijze is:
- Het tabblad 'Login' openen.
- Een nieuwe gebruiker aanmaken: er wordt een mail verzonden met een link om het aanmaken
van jouw account te bevestigen.
- Van hieruit kan de gebruiker zich aanmelden met een e-mailadres en een wachtwoord.

Hardwarecompatibiliteit
7.

Met welk besturingssysteem kan ik de TOTEM-tool gebruiken?

Een voldoende snelle internetverbinding en minstens 1 Gb aan geheugen. TOTEM is specifiek
geschreven voor desktop computers of laptops, niet voor tablet of smartphone. Er wordt ook gerekend
op een minimale schermresolutie van 1366x768 pixels, maar bij voorkeur 1920x1080 pixels. Verder
zijn er geen specifieke vereisten voor de computer.
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8.

Welke browser moet ik gebruiken?

De laatste versies van de meeste standaard browsers worden ondersteund door TOTEM. De toepassing
zou zonder problemen moet werken onder Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer 11, Opera of
Safari. Hou er rekening mee dat er visueel kleine verschillen kunnen zijn tussen de verschillende
browsers.
Mocht je toch een probleem ondervinden met een van deze browsers, dan kan je dit melden via de
TOTEM helpdesk. Vul hiervoor het contactformulier in op onderstaande webpagina:
https://www.totem-building.be/pages/help.xhtml
De toepassing maakt ook gebruik van javascript. Zorg dat je browser dit toelaat.
9.

Zijn er andere voorwaarden voor de computer?

Een internetverbinding is nodig om met de TOTEM-tool te werken. De kwaliteit van de verbinding zal
een invloed hebben op de algemene prestaties van de tool, met name op de wachttijd voor de
berekening van de milieuscore, het opslaan van een project in TOTEM, het importeren van gegevens
van een 3D-module.
De schermresolutie kan door de gebruiker via de instellingen van de browser worden aangepast in
functie van het gebruikte materiaal en zijn gewoonten.

De TOTEM-bibliotheek

10.

Waarvoor dient de bibliotheek?

In de TOTEM-bibliotheek worden de gegevens van de tool in verschillende rubrieken ingedeeld. Zo kan
de gebruiker gemakkelijker:
- een component of element vinden voor een project;
- door hem of haar aangemaakte elementen, gebouwen of projecten opslaan.
De bibliotheek bevat diverse types van gegevens:
-

Componenten: deze gegevens vormen het hart van de TOTEM-tool omdat zij zullen worden
gebruikt om de milieueffecten van een element of een gebouw te beoordelen. Iedere
component bestaat uit een of meerdere verschillende materialen. Er zijn zowel generieke
7
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componenten als specifieke componenten (gebaseerd op de Environmental Product
Declarations - EPD’s) beschikbaar in de bibliotheek. Door verschillende componenten samen
te voegen modelleer je een element van je gebouw.
Gerelateerde FAQ’s:
o zie FAQ 20 “Zijn hulpmaterialen en bevestigingen inbegrepen in de componenten in
de bibliotheek?”
o FAQ 19 ”Hoe werden de 'componenten' in de TOTEM-bibliotheek gedefinieerd?”
o FAQ 23 ”Wat is een EPD en hoe herken ik deze in TOTEM?”

11.

-

Voorgedefinieerde elementen: een TOTEM-gebruiker kan op basis van deze elementen zijn
project opbouwen. Indien deze voorgedefinieerde elementen niet overeenkomen met de
opbouw die je in jouw project wil voorzien, kunnen deze op een eenvoudige manier worden
aangepast. > zie FAQ 42 ”Hoe pas ik een bibliotheekelement aan aan mijn eigen project?”

-

Door de gebruikers geregistreerde gegevens worden opgeslagen in de bibliotheek. Het kan
gaan om een project, een gebouw of een element.

-

Voorbeeldgebouwen worden eveneens voorgedefinieerd en voorgesteld in de bibliotheek.
Het doel is hier de gebruiker te helpen bij het gebruik van de tool.
Hoe is de bibliotheek ingedeeld?

De bibliotheek is ingedeeld in 4 tabbladen:
- Projecten: bevat alle projecten van de aangemelde gebruiker (inclusief projecten die andere
gebruikers met hem delen).
- Gebouwen: bevat alle gebouwen die de aangemelde gebruiker heeft opgeslagen, evenals de
vooraf in TOTEM ingevoerde 'voorbeeldgebouwen'.
- Elementen: bevat alle elementen die de aangemelde gebruiker heeft opgeslagen, evenals de
vooraf in TOTEM ingevoerde elementen.
Belangrijke opmerking: In de huidige versie van TOTEM zijn naast vlakke elementen
(muur, dak, vloer, deur en raam) ook lineaire elementen (balk, kolom, latei,
dorpel/vensterbank) en elementen per stuk (deur) opgenomen. In de volgende versies
zullen andere categorieën van elementen (bv. trappen, funderingen, technische
installaties) worden toegevoegd.
- Componenten: bevat alle componenten die de gebruiker zal kunnen aanwenden om de
elementen te modelleren.
Belangrijke opmerking: Componenten zijn in principe “verwerkte materialen”. Dit wil zeggen
dat iedere component meestal bestaat uit meerdere materialen. De samenstelling van de
componenten is raadpleegbaar in de componentenbibliotheek. Het is echter niet mogelijk om
de materialen binnen een component te wijzigen (behalve voor 1 uitzondering).
> zie FAQ 47 ”Hoe gebruik ik een specifieke component (EPD) in een element?”
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12.

Hoe sla ik een gebouw op in de bibliotheek?

Om een gebouw uit een project op te slaan in de bibliotheek ga je naar 'naam van het gebouw' in de
boomstructuur. Klik op het pictogram ‘
’, 'laad een kopie van dit gebouw op in uw persoonlijke
bibliotheek'. Het gebouw wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van gebouwen in de bibliotheek.
Daarnaast worden ook ‘modellen’ van gebouwen voorgedefinieerd en aangeboden in de bibliotheek.
Deze zijn bedoeld om de gebruiker te helpen bij het gebruik van de tool.
13.

Hoe sla ik een elementtype op in de bibliotheek?

Om een element uit een project op te slaan in de bibliotheek: open het element en klik op het
pictogram ‘
’, 'laad een kopie van dit elementtype in uw persoonlijke bibliotheek'. Het element
wordt automatisch toegevoegd aan de elementen in de bibliotheek.
14.

Hoe integreer ik een elementtype uit de bibliotheek in een gebouw?

Een elementtype kan op 3 manieren in een gebouw worden geïntegreerd: vanaf een geopend project,
via het deel 'geometrie' of het deel 'elementtype', of rechtstreeks vanaf de bibliotheek.
-

Vanaf het deel ‘geometrie’ van een gebouw: in de kolom 'type' kan de gebruiker onder meer
een elementtype uit de bibliotheek toevoegen met de optie ’element type uit de algemene
bibliotheek’. Hier kan een element geselecteerd worden door:
o te klikken op de knop ‘+ selecteer en keer terug naar project’ of
o te dubbelklikken op het elementtype.
Het 'elementtype' wordt automatisch toegevoegd aan de rubriek 'elementtypes’ van jouw
project.

-

Vanaf het deel ‘elementtypes’ van een project: de gebruiker kan de actie 'voeg toe uit de
bibliotheek' gebruiken om een elementtype toe te voegen aan het project. Hier kan een
element geselecteerd worden door:
o te klikken op de knop ‘+ selecteer en keer terug naar project’ of
o te dubbelklikken op het elementtype
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Het is ook mogelijk om verschillende elementtypes in 1 keer toe te voegen aan het project via
de knop ‘voeg toe aan selectie’ of door de elementen in de lijst aan te vinken. De lijst van
geselecteerde elementen kan onderaan het scherm bekeken worden via de knop ‘x
element(en) geselecteerd’. Via de knop ‘selecteer en keer terug naar project’ worden alle
elementen in de selectie in 1 keer toegevoegd aan het project.
Het 'elementtype' wordt automatisch toegevoegd aan de rubriek 'elementtypes’ van jouw
project.
-

15.

Vanaf de bibliotheek van elementtypes van een project: door in de details van het
elementtype te klikken op de knop ‘voeg toe aan mijn project’. Het elementtype wordt aan
het geopende project of een ander recent geopend project toegevoegd (aan de bovenzijde
van het scherm wordt een melding met daarin de naam van het project aangegeven). Opgelet,
om deze functie te gebruiken moet er een project geopend zijn. Indien dit nog niet het geval
is, verschijnt er een melding om een project aan te maken of te openen en vervolgens de
elementtypes opnieuw toe te voegen.
Hoe integreer ik een component uit de bibliotheek in een element?

Om een component te integreren in een element, vertrek je steeds van een elementtype dat je wil
creëren of aanpassen. > zie FAQ 41 ”Hoe modelleer ik een element ‘from scratch’?” en FAQ 42 ”Hoe
pas ik een bibliotheekelement aan aan mijn eigen project?”
Je kan een component op 3 manieren toepassen in je element:
- Via ‘voeg component toe’: deze actie brengt je naar de componentenbibliotheek, waar je een
geschikte component kan kiezen. De gekozen component wordt toegevoegd als een nieuwe
laag in het element.
- Via ‘vervang’: als je een bestaande laag van een element wil vervangen door een andere
component, klik je de laag aan en kies je voor ‘vervang’. Ook deze actie brengt je naar de
componentenbibliotheek, waar je een geschikte component kan kiezen. De gekozen
component wordt toegevoegd in de plaats van de component die je wou vervangen.
- Via ‘maak samengesteld’: Als een laag uit een element geen homogene samenstelling heeft
maar bestaat uit een samenstelling van verschillende componenten (bv. een
houtskeletstructuur gevuld met isolatiemateriaal) dan kan je via ‘maak samengesteld’ een
tweede component toevoegen aan je reeds toegevoegde component. > zie FAQ 43 ”Hoe
modelleer ik een samengestelde laag?”
16.

Kan ik een component toevoegen aan de bibliotheek?

Neen, de gebruiker kan zelf geen component toevoegen aan de bibliotheek. Om een element samen
te stellen, kunnen alleen in TOTEM voorgestelde componenten worden gebruikt.
Als een gebruiker de component die hij voor zijn project nodig heeft niet vindt, kan hij een component
suggereren via de knop ‘suggereer een nieuwe component’ onderaan de componentenbibliotheek.
Hier dient de gebruiker de gesuggereerde component zo volledig mogelijk te beschrijven. Deze
aanvragen worden door de toolontwikkelaars gescreend en in de mate van het mogelijke opgenomen
in nieuwe versies van de TOTEM-tool.
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Als de gebruiker TOTEM gebruikt voor een overheidsopdracht en voorstelt een nieuwe component aan
de TOTEM-bibliotheek toe te voegen, is het mogelijk aan te geven dat dit gebeurt in het kader van een
overheidsopdracht. Ook kunnen de regio van de overheidsopdracht en de referentie van de
offertevraag worden vermeld.
17.

Gebruik van alternatieven wanneer een component niet beschikbaar is in de TOTEMbibliotheek

De TOTEM-bibliotheek is voortdurend in ontwikkeling en er zijn steeds meer generieke of specifieke
componenten aanwezig. Het komt echter voor dat sommige materialen en/of componenten nog geen
deel uitmaken van de bibliotheek.
In dit geval heeft de gebruiker de mogelijkheid om de toevoeging van een nieuwe component voor te
stellen. > zie FAQ 16 ”Kan ik een component toevoegen aan de bibliotheek?”
Wanneer de modellering van de ontbrekende component noodzakelijk is voor het project, is het
mogelijk alternatieven te gebruiken om de ontbrekende componenten te modelleren door gebruik te
maken van de in de bibliotheek beschikbare componenten.
Zo kan bijvoorbeeld een holle bakstenen muur (288x138x188mm) worden vervangen door een holle
bakstenen muur (288x138x 138mm). Er zal een klein verschil zijn in het aantal verbindingen, dat kan
worden verwaarloosd.
Hieronder staan enkele tips over hoe u best een alternatief voor een component kunt vinden:
- Voor isolatiematerialen moet een vergelijkbare dikte worden gekozen, maar moet ook worden
gelet op de massadichtheid (kg/m³) van de isolatie.
18.

Hoe werden
gedefinieerd?

de

'voorgedefinieerde

elementen'

in

de

TOTEM-bibliotheek

Aan de hand van een gedetailleerde studie van de typologieën van bouwelementen die in de
bouwsector in België worden gebruikt, kon een reeks representatieve elementen worden
samengesteld. In de huidige versie van TOTEM gaat het enkel om elementen voor woon- en
kantoorgebouwen.
19.

Hoe werden de 'componenten' in de TOTEM-bibliotheek gedefinieerd?

In de componentenbibliotheek van TOTEM zijn 2 types van componenten terug te vinden.
Enerzijds zijn er de generieke componenten die niet gekoppeld zijn aan een bepaald merk of product.
Deze generieke componenten zijn representatief voor de componenten die in België worden gebruikt
om woon- en kantoorgebouwen te bouwen. De data voor deze generieke componenten zijn afkomstig
van de Ecoinvent-databank, een Zwitserse databank die in de wetenschappelijke wereld ook courant
gebruikt wordt. Deze data worden gegenereerd door het samenbrengen van (beschikbare) data van
diverse fabrikanten en ze geven een indicatie van de ‘gemiddelde’ impact voor een bouwmateriaal.
Daarnaast zijn er ook specifieke componenten beschikbaar waarvoor een milieuverklaring voor
producten (EPD oftewel Environmental Product Declaration) bestaat. Het betreft merkgebonden data

11

FAQ - Gebruik van de TOTEM-tool - Versie 2.4

van Belgische bouwmateriaalfabrikanten die op een objectieve wijze gedeclareerd werden in de vorm
van een B-EPD in de federale EPD-databank (voor meer info zie www.b-epd.be).
Zie FAQ:
- 83 “Hoe werd de TOTEM-evaluatiemethode ontwikkeld?”
- 84 ”Op welke gegevens is de beoordeling van de milieu-impact van componenten in de
TOTEM-bibliotheek gebaseerd?”
- 23 ”Wat is een EPD en hoe herken ik deze in TOTEM?”
Zijn hulpmaterialen en bevestigingen inbegrepen in de componenten in de
bibliotheek?

20.

Als algemene regel geldt dat de impact van de hulpmaterialen en bevestigingen enz. inbegrepen is in
de impact van de componenten. De omschrijving van de hulpmaterialen is telkens opgenomen in de
benaming van de componenten, die zo transparant mogelijk wordt opgesteld. Bijvoorbeeld: de
schroeven voor de bevestiging van gipsplaten, de mortel voor het plaatsen van bakstenen en tegels,
de lijm voor het plaatsen van de waterdichting in een plat dak of gelijmde isolatiematerialen, de
schroeven voor het monteren van houtskeletbouw, de haken voor leien en dakpannen ...
Daarnaast kan de gedetailleerde samenstelling van de componenten ook geraadpleegd worden op 2
manieren:
-

In de componentenbibliotheek: bij het aanklikken van een component aan de linkerzijde van
het scherm, verschijnen aan de rechterzijde van het scherm de details van deze component.
In deze details is de gedetailleerde samenstelling van de component te zien.
Bv. een component met gemetselde snelbouwstenen bestaat uit:
o Het hoofdmateriaal: de stenen
o De verbinding: de cementmortel. Aan de mortel wordt op de werf nog water
toegevoegd, vandaar dat ook het water apart vermeld staat als een ‘proces’.
> zie FAQ 21 ”Welke types materialen kunnen voorkomen in een component?”

-

In het scherm om een element type te modelleren of te bewerken: ook hier krijg je bij het
aanklikken van een component aan de rechterkant van het scherm de gedetailleerde
samenstelling van de component te zien.

Opmerking: De bevestiging van harde isolatiematerialen voor de isolatie van spouwmuren vormt een
uitzondering op deze regel. Aangezien de bevestigingen van isolatie dezelfde zijn als voor het parement
aan de buitenkant van de muur, moeten spouwankers en isolatieclips dus afzonderlijk door de gebruiker
in het element worden toegevoegd.
Opmerking: Bevestigingen van verschillende elementen onderling (bv. de bouten om een stalen balk te
bevestigen aan de rest van de structuur van het gebouw) worden niet ingerekend. Enkel bevestigingen
binnen een element worden meegenomen.
Een kwalitatieve beoordeling van het omkeerbaarheidspotentieel van verbindingen tussen
componenten is eveneens beschikbaar. > zie FAQ 75 ”Omkeerbaarheidspotentieel van verbindingen
van componenten uit de TOTEM-bibliotheek”

12

FAQ - Gebruik van de TOTEM-tool - Versie 2.4

21.

Welke types materialen kunnen voorkomen in een component?

Via de gedetailleerde samenstelling van een component kan je zien welke hoofdmaterialen en
eventuele bijkomende materialen deel uitmaken van deze component. > zie FAQ 20 ”Zijn
hulpmaterialen en bevestigingen inbegrepen in de componenten in de bibliotheek?”
Iedere component is opgebouwd rond ten minste 1 hoofdmateriaal. Naast de hoofdmaterialen kunnen
ook een of meerdere bijkomende materialen gebruikt worden in de component. Volgende types
bijkomende materialen kunnen voorkomen in een component:
- Verbinding: een verbindingsmateriaal is een materiaal dat gebruikt wordt om verschillende
onderdelen van het hoofdmateriaal aan mekaar te verbinden. Het gaat dus om verbindingen
binnen 1 laag van de component zelf. Enkele voorbeelden van verbindingsmaterialen zijn:
mortel tussen bakstenen, nagels van een houtskeletstructuur …
- Bevestiging: een bevestigingsmateriaal zorgt voor de connectie tussen verschillende
componenten onderling (in tegenstelling tot een verbindingsmateriaal dat zorgt voor een
verbinding binnenin 1 laag van de component). Enkele voorbeelden hiervan zijn lijm om tegels
te plaatsen (hechting van de tegel aan de ondergrond), schroeven om OSB-beplating te
bevestigen aan de onderliggende structuur …
- Hulpmateriaal: een hulpmateriaal is een noodzakelijke aanvulling op het hoofdmateriaal
(maakt er deel van uit), maar is geen verbinding of bevestiging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
een wapeningsnet.
- Behandeling: een behandeling geeft weer of er bv. een laag vernis of iets dergelijk werd
toegevoegd aan de component
Soms bevat een component ook nog een “proces op de werf”. Dit proces vindt steeds plaats op de
werf (dus niet in de fabriek). Voorbeelden hiervan zijn het toevoegen van water aan bepaalde
cementtoepassingen, het inblaasproces van cellulosevlokken of het polieren van beton op de werf.
Deze processen zijn altijd gelinkt aan een hoofd- of bijkomend materiaal.
De informatie over de verbindingen in en bevestigingen van componenten zal in latere instantie ook
aangewend worden om in TOTEM meer informatie te geven over het potentieel voor de
omkeerbaarheid van de component. > zie FAQ 59 ”Waarom is er een 'waarschuwing' met betrekking
tot omkeerbare elementen?”
22.

Kan ik alle componenten in de TOTEM-bibliotheek terugvinden?

In de TOTEM-bibliotheek is een groot aanbod van generieke componenten en specifieke componenten
(EPD’s) beschikbaar om elementen en gebouwen mee te modelleren. Maar voor sommige
componenten is het erg moeilijk om de juiste gegevens te vinden, waardoor sommige componenten
momenteel nog niet gemodelleerd kunnen worden. > zie FAQ 84 “Op welke gegevens is de
beoordeling van de milieu-impact van componenten in de TOTEM-bibliotheek gebaseerd?”
Zo is het momenteel niet mogelijk om een generieke isolatiecomponent op basis van polyisocyanuraat
(PIR) te modelleren omdat er geen generieke gegevens beschikbaar zijn. Voor dit specifieke voorbeeld
is het aan te raden om in de TOTEM-bibliotheek te zoeken naar de component die PIR-isolatie het
dichtst benadert, namelijk polyurethaan (PUR) isolatie, eventueel met aanpassing van de
lambdawaarde. Bovendien zijn er sinds de update van TOTEM in juli 2021 EPD’s beschikbaar van PIRisolatiematerialen in TOTEM.
13

FAQ - Gebruik van de TOTEM-tool - Versie 2.4

Het verder uitbreiden van de specifieke gegevens in TOTEM via EPD's (Environmental Product
Declarations) is een gelegenheid voor fabrikanten om de in TOTEM voorgestelde generieke
componentenbibliotheek aan te vullen. > zie FAQ 23 ”Wat is een EPD en hoe herken ik deze in
TOTEM?”
23.

Wat is een EPD en hoe herken ik deze in TOTEM?

Een EPD is een “milieuproductverklaring” (Environmental Product Declaration) geïnitieerd door een
materiaalfabrikant. Een EPD bevat gekwantificeerde informatie over de milieu-impact van een
bouwproduct op basis van levenscyclusanalyse. Een EPD kan, na verificatie, geregistreerd worden in
de B-EPD databank (zie ook https://www.health.belgium.be/nl/het-belgische-epd-programma-b-epd
voor meer info).
In oktober 2020 werden de eerste B-EPD’s geïntegreerd in de bibliotheek: De componenten die op
basis van een EPD in de TOTEM-bibliotheek zijn geregistreerd, worden specifieke componenten
genoemd. Naast de generieke componenten worden dus ook specifieke componenten aangeboden,
d.w.z. componenten van een bepaalde fabrikant of sectorfederatie. Deze specifieke componenten kan
je herkennen aan het “
EPD’s te vinden.

” symbool. Je kan ook de filter “specifiek (EPD)” opzetten om de beschikbare

Voor iedere EPD kan je telkens de volgende gegevens terugvinden in de TOTEM bibliotheek:
- Naam
- Inbegrepen materialen
- Type component (steeds specifieke component (EPD)
- Beschrijving
- Categorie
- Toepassing
- Dikte en aanpasbaarheid van die dikte
- Lambdawaarde
- R-waarde
- Dichtheid
- Levensduur
- Functionele eenheid
- Toepassing in een samengestelde laag > zie FAQ 43 ”Hoe modelleer ik een samengestelde
laag?”
- Databank (oorsprong gebruikte data)
- Inclusief bevestigingen (ja of nee)
- Inclusief verpakkingen (ja of nee)
- Geldig tot (einddatum geldigheid EPD)
14
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-

Specificiteit (voor een of meerdere fabrikanten, voor een of meerdere productiesites).
Weblink (naar de B-EPD databank, waar je een pdf van de volledige EPD kan raadplegen na
inloggen)
Fabrikant
ID
Levenscyclusfases opgenomen in de EPD

Op basis van één EPD kunnen meerdere toepassingen van een component gedefinieerd worden. Zo
kan een EPD van een isolatiemateriaal bijvoorbeeld de verschillende toepassingsmogelijkheden van
dat isolatiemateriaal omvatten (toepassingen als vloerisolatie, muurisolatie, dakisolatie …), of kan een
EPD van een baksteen de verschillende dimensies van het product weerspiegelen. De verschillende
toepassingen zijn te zien in de TOTEM-componentenbibliotheek aan de rechter bovenzijde:

Door te klikken op de verschillende tabbladen openen de gegevens van iedere specifieke toepassing.
Het is belangrijk om de juiste toepassing binnen de EPD te kiezen vooraleer je de EPD toevoegt aan
een element.
24.

Welke meetconventie wordt gebruikt in de TOTEM-tool?

In de architectuur zijn er verschillende manieren om de hoeveelheden van materialen te meten die
nodig zijn voor de realisatie van een gebouw, wat dus kan leiden tot verschillende schattingen van de
hoeveelheden. Deze meetmethodes zijn beter bekend als meetconventies.
In het kader van de ontwikkeling van TOTEM is een studie uitgevoerd om te bepalen met welke
meetconventie de hoeveelheden het best de werkelijkheid benaderen. Deze studie vergeleek de
volgende meetconventies met werkelijke hoeveelheden materialen:
Axiale afmetingen van constructie-elementen
Axiale afmetingen van structurele elementen
Externe afmetingen/buitendimensies
Interne afmetingen/binnendimensies
De resultaten van de studie tonen aan dat de meetconventie "Axiale afmetingen van constructieelementen" het resultaat geeft dat het dichtst bij de werkelijkheid ligt in termen van hoeveelheden
van materialen.
De tweede conventie die het dichtst bij de werkelijkheid staat, is die van de buitendimensies. Dit geeft
een lichte overschatting van de hoeveelheden materialen maar blijft een zeer goede benadering. Deze
meetconventie is eenvoudig af te leiden uit plannen, wordt gebruikt voor EPB-berekeningen en is sterk
gerelateerd aan de eisen van bouwregelgeving (bijvoorbeeld maximale bouwhoogte, afstand tot de
straat en afstand tussen gebouwen).
Aangezien buitenafmetingen momenteel worden gebruikt in EPB-regelgeving, gebruikt TOTEM de
buitenafmetingen als meetconventie. Deze meetconventie geldt voor zowel buiten- als
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binnenelementen: de lengte/hoogte van de binnenelementen wordt gemeten tot aan de buitenzijde
van het buitenelement dat in contact staat met het binnenelement.
25.

Wat zijn de scenario's voor het einde van de levensduur van een component?

In de componentenbibliotheek, aan de rechterkant van het scherm, is er een uitklapbare sectie "Einde
levensduur" beschikbaar. Dit onderdeel beschrijft de standaardscenario's die zijn gebruikt voor de
berekening van het einde van de levensduur, die per afvalcategorie zijn gedefinieerd en representatief
zijn voor de huidige bouwpraktijken in België. Deze scenario's worden beschreven in een tabel voor
elk materiaal dat in de component is opgenomen. Per scenario worden de fracties afval aangegeven
die worden gestort, verbrand, hergebruikt en/of gerecycleerd, alsook de fractie afval die direct ter
plaatse wordt gesorteerd. Hieronder ziet u een voorbeeld van een baksteen van klei die op
cementmortel is gelegd:

Een meer gedetailleerde beschrijving van de eindelevensduurscenario's is beschikbaar in de TOTEMdocumentatie: Environmental profile of building elements [update 2021].
26.

Wat zijn de verschillende statussen voor componenten in TOTEM (nieuw, bestaand,
hergebruikt in en ex situ, gesloopt)?

TOTEM laat toe een component te modelleren door er verschillende statussen aan toe te kennen. Om
de keuzes van de ontwerpers zo goed mogelijk weer te geven, worden 5 verschillende statussen
voorgesteld:
Nieuw: nieuwe component
Bestaand: bestaande component van een project dat zonder enige wijziging op dezelfde plaats
behouden blijft.
Hergebruikt ex situ: component uit een hergebruikkanaal buiten het project, bv. van een
handelaar in hergebruikte materialen, die binnen het project wordt hergebruikt.
Hergebruikt in situ: bestaande component van een project die wordt ontmanteld en
hergebruikt op een andere plaats binnen hetzelfde project (zonder transport).
Gesloopt: een bestaande component van een project die wordt gesloopt als onderdeel van
een renovatie.
In de elementsamenstellingstabel worden componenten met de status "gesloopt" aangeduid
met een lichtgrijze achtergrond en een grijs cursief lettertype. Deze componenten krijgen
ook een kenmerkend voorvoegsel dat begint met de letter D. In de weergave van de
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resultaten wordt het aandeel van de gevolgen van gesloopte componenten gearceerd
weergegeven.
Afhankelijk van de status die voor een component wordt gekozen, zal TOTEM rekening houden met de
effecten die verband houden met de volgende fasen van de levenscyclus:
Oorsprong van
het materiaal
Nieuw
(// EN15978)
Hergebruikt ex
situ
Hergebruikt in
situ
Bestaand
Gesloopt

Effecten waarmee rekening is gehouden in TOTEM
Productie
(A1-A3)

Transport (A4)

Bouw (A5)

Gebruik (B)

x

x

x

x

x

(x)*

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

(x)*
(x)*

Levenseinde (C)

*Voor de hergebruikte en bestaande componenten wordt de impact van de productie niet beschouwd
behalve de negatieve impact gelinkt aan de opname van biogene koolstof. > zie FAQ 86 “Wat is
biogene koolstof? Wordt in TOTEM rekening gehouden met biogene koolstofopslag?”
Op elementniveau toont een grafiek in de gedetailleerde resultaten het relatieve impactaandeel van
het element, onderverdeeld per status. Hieronder staat een voorbeeld van een spouwmuur met
bestaande, in situ hergebruikte en nieuwe componenten:

Voor meer informatie over deze verschillende statussen:
> zie FAQ 72 ”Welk effect heeft de keuze van een bestaande in plaats van een nieuwe component op
de milieu-impact?”
> zie FAQ 73 ”Hoe houdt TOTEM rekening met circulariteit?”
> zie FAQ 74 ”Welk effect heeft de keuze van een hergebruikte in plaats van een nieuwe component
op de milieu-impact?”
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27.

Is het mogelijk om een status toe te kennen aan een element in zijn geheel?

Ja, in de tabel "elementtypes" wordt in de laatste kolom ofwel de status van het element weergegeven
(als alle componenten dezelfde status hebben) ofwel de term "gemengd" (als de componenten niet
allemaal dezelfde status hebben).
Het is mogelijk om de status van een volledig element te wijzigen vanuit deze "status"-kolom (wijziging
met het kleine potloodje).
> zie FAQ 26 ”Wat zijn de verschillende statussen voor componenten in TOTEM (nieuw, bestaand,
hergebruikt in en ex situ, gesloopt)?”

Een project aanmaken of wijzigen of openen

28.

Hoe start ik een project in TOTEM?

Door na inloggen vanaf de homepage de optie ’Start een nieuw project’ te selecteren, kan je
stapsgewijs de gegevens invoeren voor het aanmaken van een nieuw project. De fasen zijn:
- Een project aanmaken > zie FAQ 29 ”Wat is een project in TOTEM?”
- Een gebouw aanmaken > zie FAQ 33 ”Hoe kan ik een gebouw aanmaken en modelleren?”
- De geometrische elementen en de elementtypes modelleren > zie FAQ 39 ”Welke elementen
moeten gemodelleerd worden?”
Belangrijke opmerkingen

29.

-

Het sterretje (*) geeft aan of invoergegevens verplicht dan wel facultatief zijn.

-

Het symbool

geeft ontbrekende verplichte gegevens aan.

Wat is een project in TOTEM?

Een project bestaat hier uit twee delen:
- De geometrie: hier vindt de gebruiker het (de) aangemaakte gebouw(en), evenals de
geometrische elementen waaruit het (ze) bestaat (bestaan). Een geometrisch element wordt
omschreven met een naam, een categorie en de bijbehorende cijfergegevens (afmetingen en
aantal).
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-

De elementtypes waaruit het (de) gebouw(en) van het project bestaat (bestaan): een
elementtype wordt omschreven met een naam, een categorie en de componenten waaruit het
bestaat.

Een project kan een of meer gebouwen omvatten. Een gebouw kan niet worden aangemaakt zonder
eerst een project te hebben aangemaakt. De tool berekent geen milieuscore ( ) op projectniveau. De
berekening gebeurt op het niveau van een gebouw of een element.
30.

Hoe kan ik een bestaand project openen en wijzigen?

Wanneer je vanaf de homepage ’Open een bestaand project’ kiest, kan je een eerder aangemaakt
project openen door het in de lijst te selecteren.
Deze lijst van bestaande projecten vermeldt voor elk project de naam, de ID, je eigen rol in het project
(eigenaar, medewerker …), de versie van de tool waarin het werd opgeslagen, het aantal gebouwen in
het project en de datum van laatste opening / wijziging. Vanaf deze lijst kan je projecten openen of
verwijderen.
31.

Hoe open ik een project dat in een eerdere versie van de tool werd aangemaakt?

Wanneer een gebruiker een project opent dat in een eerdere versie werd aangemaakt verschijnt er
een scherm en moet de gebruiker kiezen tussen de volgende 3 opties:
- Open het project in de oude versie. Wijzig niets;
- Archiveer een kopie van de huidige versie en update het project naar de recentste versie;
- Update het project naar de recentste versie.
De meest aangeraden optie is optie 2, waarbij zowel een oude versie wordt bewaard als ook een versie
wordt geüpdatet naar de meest recente versie van de TOTEM-tool.
32.

Welke gebouwen kan ik in eenzelfde project bijeenbrengen?

Bij het opstellen van een project dient de gebruiker rekening te houden met een aantal bijzonderheden
die specifiek zijn voor het werken binnen een project:
1) Wanneer men verschillende gebouwen modelleert binnen 1 project, dient men er rekening
mee te houden dat het niet mogelijk is om slechts enkele gebouwen van dat project te delen
met andere gebruikers. De deelfunctie is enkel beschikbaar op projectniveau. Indien men dus
sommige gebouwen wil delen en andere niet, moeten meerdere projecten worden
aangemaakt. > zie FAQ 66 ”Hoe kan ik samen met andere gebruikers aan eenzelfde project
werken?”
2) Binnen eenzelfde project kunnen de elementtypes die voor verschillende gebouwen worden
gebruikt gemakkelijk samengebracht worden in de elemententabel. > zie Hoofdstuk “Een
element modelleren”
3) Binnen hetzelfde project kunnen gebouwen makkelijk gekopieerd worden via de functie
kopiëren ‘
’. Op die manier kunnen varianten van een gebouw aangemaakt worden die
nadien ook vergeleken kunnen worden. > zie FAQ 61 “Hoe kan ik varianten van een gebouw
vergelijken?”
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Een gebouw aanmaken/modelleren
33.

Hoe kan ik een gebouw aanmaken en modelleren?

Het aanmaken van een gebouw houdt in dat er een reeks algemene gegevens moeten worden
ingevuld: net als voor een project zijn bepaalde gegevens verplicht, terwijl andere facultatief zijn. Deze
gegevens zullen opgenomen worden in het rapport van het gebouw. > zie FAQ 55 ”Hoe sla ik een
rapport op?”
Het modelleren van een gebouw is het aanmaken van de geometrie van het gebouw en alle elementen
waaruit het bestaat. In de huidige versie van TOTEM kunnen zowel vlakke elementen (muren, daken,
vloeren en ramen) als lineaire elementen (balken, kolommen, lateien, dorpels / vensterbanken) en
telbare elementen per stuk (binnen- en buitendeuren) worden aangemaakt.
Er zijn 3 opties om een gebouw aan te maken en te modelleren:
- Optie 1: een gebouw modelleren ‘from scratch’ > zie FAQ 38 ”Hoe modelleer ik een
gebouw ‘from scratch’?”
- Optie 2: een gebouw importeren uit de bibliotheek > zie FAQ 36 ”Hoe importeer ik een
gebouw uit de TOTEM-bibliotheek?”
- Optie 3: een gebouw importeren vanaf een IFC, Excel of CSV bestand > zie FAQ 37 ”Hoe maak
ik een gebouw aan met de gegevens van een IFC, Excel of CSV bestand?”
Bij optie 1 moeten eerst de algemene gegevens over het gebouw worden ingevoerd. Opgelet: De in te
voeren bruto vloeroppervlakte is zeer belangrijk gezien deze parameter gebruikt wordt om de milieuimpact van het gebouw te berekenen! > zie FAQ 35 ”Welke vloeroppervlakte moet worden ingevoerd
voor een gebouw?”
Vervolgens ga je naar de volgende stap voor het modelleren van de geometrie en de elementen van
het gebouw. > zie FAQ 38 ”Hoe modelleer ik een gebouw ‘from scratch’?”
34.

Welke gegevens zijn verplicht en welke facultatief voor een gebouw?

Gegevens met een * zijn onmisbaar om naar de volgende stap te gaan. Het gaat om:
- de naam van het gebouw;
- de bruto vloeroppervlakte.
Indien de ventilatieverliezen moeten worden meegerekend bij de impact van het operationeel
energieverbruik moet ook een gebouwvolume ingegeven worden: de gebruiker kan zelf een volume
invullen (= voorkeur), maar indien dit niet beschikbaar is maakt TOTEM zelf een aanname van het
volume op basis van de bruto vloeroppervlakte x 3 m (standaard plafondhoogte).
De andere gegevens zijn enkel informatief en kunnen opgenomen worden in het rapport over het
gebouw: klant, adres, functie, typologie, (eventueel) jaar van renovatie, aantal verdiepingen.
Bovendien kunnen een afbeelding en toelichtingen toegevoegd worden.
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35.

Welke vloeroppervlakte moet worden ingevoerd voor een gebouw?

De in te voeren vloeroppervlakte van een gebouw is de bruto vloeroppervlakte. Deze wordt verkregen
door de vloeroppervlakten van elke verdieping, gemeten tussen de buitenzijde van de buitenmuren,
op tellen. Deze berekening verschilt van de EPB-rekenmethode.
Bij de berekening van de bruto vloeroppervlakte moet rekening worden gehouden met:
- alle vloeren van het gebouw van ruimten met een minimumhoogte van 2,20 m tot het plafond,
zowel van verwarmde als van niet-verwarmde (kelders, garage, zolder, werkplaats ...) ruimten;
- de oppervlakte van trappen, liften en technische kokers;
- de openingen in een vloer en holle ruimten kleiner dan of gelijk aan 4 m².
De bruto vloeroppervlakte is een zeer belangrijke parameter bij de berekening van de milieueffecten
van een gebouw. > zie FAQ 49 ”Wat is de geaggregeerde score?” en FAQ 50 ”Hoe moet ik de
geaggregeerde score interpreteren?”
36.

Hoe importeer ik een gebouw uit de TOTEM-bibliotheek?

Kies bij het aanmaken van een gebouw de optie 'kies gebouw uit bibliotheek'. Kies het te importeren
gebouw uit de lijst. Je kan kiezen uit de voorgedefinieerde voorbeeldgebouwen die standaard in de
bibliotheek zijn opgenomen of eigen gebouwen die je eerder hebt toegevoegd aan de bibliotheek.
37.

Hoe maak ik een gebouw aan met de gegevens van een IFC, Excel of CSV bestand?

Kies bij het aanmaken van een gebouw de optie 'importeer gebouw uit een IFC, Excel of CSV bestand'.
Zoek hierna het IFC, Excel of CSV bestand op je computer (limiet = 20 Mb) en importeer het. Voor meer
informatie over het format van het Excel of het CSV bestand, kan je het document “Format of the Excel
or CSV file for import in TOTEM” lezen dat terug te vinden is op de TOTEM-website (enkel beschikbaar
in het Engels). Ook is er een template beschikbaar die je kan invullen met de gegevens van je project.
Je kan deze hier downloaden (xls formaat – beschikbaar in Engels).
Het resultaat van de import is een lijst van alle elementen die aanwezig zijn in je bestand. Om deze
elementen in TOTEM toe te voegen zijn er 2 opties:
1) Manuele selectie van de elementen en deze linken aan een TOTEM element (je kan meerdere
elementen linken aan 1 TOTEM element categorie).
2) Gebruik maken van de “Auto-import” functie, waarbij gelijkaardige elementen van een
bepaald element type (bv. vloer) automatisch gegroepeerd worden en gelinkt worden aan
(een minimum aantal) geschikte TOTEM elementen.
De hoeveelheden van de elementen uit het geïmporteerde bestand worden automatisch
overgenomen voor de TOTEM-elementen waaraan de elementen worden gelinkt. Bij het opnieuw
inladen van een bestand worden de hoeveelheden ook herberekend.
Opmerking: De kwaliteit van de import hangt af van de kwaliteit van het bestand!
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38.

Hoe modelleer ik een gebouw ‘from scratch’?

Om een gebouw in TOTEM te modelleren, voer je de gegevens over het gebouw in die nodig zijn om
de milieueffecten te beoordelen. Twee types van gegevens moeten worden ingevoerd:
- De gegevens over de geometrie van het gebouw: In de huidige versie moeten de buitenschil
en binneninrichting van het gebouw (muren, vloeren, daken, deuren en ramen, balken,
kolommen, lateien, dorpels en vensterbanken) volledig worden gemodelleerd door de
elementen aan te maken waaruit het gebouw is samengesteld. Aan elk element worden een
naam, een categorie, een hoeveelheid (bestaande uit een oppervlak (voor vlakke elementen)
of lengte (voor lineaire elementen) en een aantal (voor alle elementen)) toegekend. Ook moet
ieder element gelinkt worden aan een elementtype.
- De gegevens over het ‘elementtype’: Deze gegevens hebben betrekking op de samenstelling
van de elementen.
Je kunt het modelleerwerk beginnen:
- Bij de geometrie
- Bij de elementtypes
Tenslotte koppel je het element van de geometrie aan een elementtype. Als je dit voor alle elementen
hebt gedaan, is jouw gebouw klaar om de milieuscores door te rekenen.

Een element modelleren
39.

Welke elementen moeten gemodelleerd worden?

De gebruiker kiest zelf de elementen die hij modelleert, maar om de ontwerpkeuzes te optimaliseren,
is het raadzaam zoveel mogelijk elementen van het project te integreren. In de huidige versie van
TOTEM kunnen vlakke elementen, lineaire elementen en telbare elementen (per stuk) in een gebouw
gemodelleerd worden. Het gaat om de volgende categorieën van elementen:
- Vloeren: vloer op volle grond, verdiepingsvloer, zoldervloer, vloer boven een onverwarmde
ruimte.
- Wanden: buitenwand, kelderwand, gemeenschappelijke muur, binnenwanden (dragend en
niet-dragend), wand in contact met een onverwarmde ruimte en gordijngevels.
- Daken: platte en hellende daken.
- Openingen: binnen- en buitendeuren en –ramen, lateien, dorpels en vensterbanken.
- Structurele elementen: balken en kolommen.
- Afwerking bodem
In toekomstige versies zullen andere categorieën worden toegevoegd om rekening te houden met
technische installaties, trappen, funderingen en balkons. Bij vergelijking van gebouwen is het wel
belangrijk dat dezelfde elementen geïntegreerd worden. Het heeft geen zin om de resultaten van een
gebouw waarbij bv. de binnendeuren niet werden meegerekend te vergelijken met een gebouw
waarbij de binnendeuren wel werden meegerekend.
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40.

Hoe modelleer ik een element?

Een element moet gemodelleerd worden in twee stappen:
- definiëren van zijn geometrie, d.w.z. de hoeveelheden met betrekking tot het element
(oppervlakte of lengte en aantal);
- definiëren van zijn type, d.w.z. zijn samenstelling.
Diverse oplossingen worden voorgesteld om een element te modelleren:
- een element importeren uit de bibliotheek > zie FAQ 14 ”Hoe integreer ik een elementtype
uit de bibliotheek in een gebouw?”
- een element modelleren ‘from scratch’ > zie FAQ 41 ”Hoe modelleer ik een element ‘from
scratch’?”
41.

Hoe modelleer ik een element ‘from scratch’?

Voor een aantal elementtypes (balken en kolommen, lateien, vensterbanken/dorpels, deuren en
gordijngevels) is het momenteel enkel mogelijk om gebruik te maken van een voorgedefinieerd
element uit de bibliotheek. Ook voor de overige elementtypes is het aanbevolen om te starten vanaf
een voorgedefinieerd element uit de bibliotheek en dit vervolgens aan te passen. Op die manier kan
vermeden worden dat bepaalde lagen binnen een element (bv. spouwankers, folies) worden vergeten.
Indien de gebruiker toch wenst te starten vanaf een ‘wit blad’, kan dat volgens onderstaande
werkwijze:
-

-

-

-

In 'elementtypes' de optie 'creëer nieuw type' kiezen. Er verschijnt een pop-up waarin men
eerst de element categorie (keuze uit muren, vloeren, daken, openingen en
terreinvoorzieningen) moet kiezen.
Het nieuwe elementtype een naam en een omschrijving geven.
De verschillende lagen van het element aanmaken via '+ voeg component toe'. Deze knop
brengt je naar de componentenbibliotheek, waar je via de zoekfunctie en bijkomende filters
kan zoeken naar de juiste component voor je element. Op basis van de naam van de
component en de details aan de rechterzijde van de componentenbibliotheek kan je nagaan
welke gegevens opgenomen worden in de impactberekening voor een component.
> zie FAQ 20 ”Zijn hulpmaterialen en bevestigingen inbegrepen in de componenten in de
bibliotheek?”
Als je de geschikte component gevonden hebt, selecteer je het in de lijst (aan de linkerzijde
van het scherm) en klik je vervolgens op de knop ‘+ gebruik deze component’ aan de
rechterzijde van het scherm. De component is toegevoegd aan het elementtype.
Nu kan je indien nodig de component nog verder aanpassen. Klik hiervoor eerst de component
aan (linkerzijde van de elementtype pop-up). Je kan nu per component aanpassingen doen aan
de parameters (rechterzijde van de pop-up):
•
•

De naam van de component aanpassen.
De status ‘nieuw / bestaand / hergebruikt in situ / hergebruikt ex situ / gesloopt’
aanpassen. > zie FAQ 26 “Wat zijn de verschillende statussen voor componenten in
TOTEM (nieuw, bestaand, hergebruikt in en ex situ, gesloopt)?”, FAQ 72 ”Welk effect
heeft de keuze van een bestaande in plaats van een nieuwe component op de milieuimpact?”, FAQ 73 “Hoe houdt TOTEM rekening met circulariteit?” en FAQ 74 ”Welk
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•
•
•

effect heeft de keuze van een hergebruikte in plaats van een nieuwe component op
de milieu-impact?”
Het is ook mogelijk om de status van alle componenten van een element in één keer
aan te passen in de elementtype-tabel (statuskolom). Alle in het element opgenomen
componenten zullen dan automatisch worden aangepast aan de toegewezen status:
nieuw, bestaand, hergebruikt in situ, hergebruikt ex situ of gesloopt.
De dikte aanpassen (enkel mogelijk voor bepaalde componenten). > zie FAQ 44 ”Kan
ik de dikte van een component wijzigen?”
De lambdawaarde aanpassen (alleen voor isolatie). > zie FAQ 45 ”Kan ik de
lambdawaarde van een component wijzigen?”
In de gedetailleerde samenstelling van de component een hoofd- of hulpmateriaal
vervangen door een EPD (enkel indien er een exacte overeenstemming is).
> zie FAQ 46 ”Kan ik de samenstelling van een component uit de bibliotheek
wijzigen?”
Opmerking: Enkel parameters die in het zwart weergegeven worden zijn aanpasbaar;
indien parameters in het grijs weergegeven zijn, zijn de waarden ervan niet
aanpasbaar.

-

Indien de laag uit meerdere componenten bestaat, kan je de laag samengesteld maken via de
knop ‘maak samengesteld’. > zie FAQ 43 ”Hoe modelleer ik een samengestelde laag?”
Wanneer het element eenmaal is samengesteld met al zijn lagen, kan je de milieuscore en de
U-waarde van het element doorrekenen en/of het elementtype 'bewaren': het elementtype
wordt dan aan het project toegevoegd.
Opmerking: De rode en de blauwe kleur in de balk aan de linkerzijde van de laagsamenstelling
van een element geven de positie van de lagen (binnen/buiten).

Een automatische omschrijving van door de gebruiker gecreëerde elementen kan worden gegenereerd
door te klikken op de ronde pijl naast het veld "Omschrijving" (zie onderstaand voorbeeld). De
automatische beschrijving is gebaseerd op de hoofdbestanddelen van het element, zoals primaire
onderdelen, isolatielagen en afwerkingen.

42.

Hoe pas ik een bibliotheekelement aan aan mijn eigen project?

Het is sterk aanbevolen om te starten vanaf een voorgedefinieerd element uit de bibliotheek en dit
vervolgens aan te passen. Op die manier kan vermeden worden dat bepaalde lagen binnen een
element (bv. spouwankers, folies) worden vergeten. Je gaat best als volgt te werk:
-

Kies in ‘elementtypes’ voor de optie ‘voeg toe uit de bibliotheek’.
Zoek in de elementenbibliotheek naar een elementtype dat in grote lijnen overeenstemt met
het elementtype dat je wil modelleren. Er zijn verschillende zoekfuncties (zoeken op tekst of
numerieke waarden), filters en verschillende manieren van sorteren beschikbaar in de
bibliotheek.
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-

-

-

Voeg het geschikte elementtype toe aan je project via de knop ‘selecteer en keer terug naar
project’ (indien je meerdere elementtypes tegelijk wil toevoegen aan je project kan dat via
‘voeg toe aan selectie’ en vervolgens ‘selecteer en keer terug naar project’)
Het elementtype (of meerdere elementtypes) werd(en) nu toegevoegd aan je project. Je kan
het elementtype nu bewerken door op het potlood-icoon in de kolom ‘naam’ te klikken. De
elementtype pop-up opent en je ziet alle componenten die deel uitmaken van het
elementtype.
Je kan nu volgende aanpassingen doen aan één of meerdere componenten van het element:
o Nieuwe componenten toevoegen aan het elementtype, via de knop ‘voeg component
toe’.
o Parameters van de componenten aanpassen: klik hiervoor op de component
(linkerzijde van de pop-up). De details van deze component verschijnen (rechterzijde
van de pop-up). Je kan nu per component aanpassingen doen aan de parameters:
▪
▪

▪
▪
▪

De naam van de component aanpassen.
De status ‘nieuw / bestaand / hergebruikt in situ / hergbruikt ex
situ / gesloopt’ aanpassen. > zie FAQ 72 ”Welk effect heeft de keuze van een
bestaande in plaats van een nieuwe component op de milieu-impact?” en
FAQ 74 ”Welk effect heeft de keuze van een hergebruikte in plaats van een
nieuwe component op de milieu-impact?”
De dikte aanpassen (enkel mogelijk voor bepaalde componenten).
> zie FAQ 44 ”Kan ik de dikte van een component wijzigen?”
De lambdawaarde aanpassen (alleen voor isolatie). > zie FAQ 45 ”Kan ik de
lambdawaarde van een component wijzigen?”
In de gedetailleerde samenstelling van de component een hoofd- of
hulpmateriaal vervangen door een EPD (enkel indien er een exacte
overeenstemming is). > zie FAQ 46 ”Kan ik de samenstelling van een
component uit de bibliotheek wijzigen?”
Opmerking 1: Enkel parameters die in het zwart weergegeven worden zijn
aanpasbaar; indien parameters in het grijs weergegeven zijn, zijn de waarden
ervan niet aanpasbaar.
Opmerking 2: Indien je een element aanpast (diktes of componenten) kan je
ook de bijhorende beschrijving van het element aanpassen zodat deze
overeenstemt met het gemodelleerde element.
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o

43.

Een component vervangen door een andere component uit de bibliotheek: klik
hiervoor de te vervangen component aan in de samenstelling van het element
(linkerzijde van het scherm) en klik vervolgens op ‘vervang’. Dit brengt je naar de
bibliotheek. Standaard wordt de bibliotheek gefilterd op de categorie van de
component die je wil vervangen.
▪ Een voorbeeld: stel dat je de isolatielaag in een element wil wijzigen, dan zal
de bibliotheek automatisch filteren op de categorie ‘isolatiematerialen’
waardoor enkel componenten uit deze categorie worden getoond. Het is
natuurlijk ten alle tijden mogelijk om de filter te wijzigen of te verwijderen,
zodat je ook buiten de desbetreffende categorie naar een geschikte
component kan zoeken.
▪ Als je de geschikte component gevonden hebt om te gebruiken in je element,
klik dan op ‘+ gebruik deze component’. De component is nu toegepast in je
element.

Hoe modelleer ik een samengestelde laag?

In bepaalde elementen moet de gebruiker lagen modelleren die samengesteld zijn uit meerdere
componenten (bijvoorbeeld: een laag die bestaat uit een houten skelet en een isolatiemateriaal in het
skelet). Momenteel kan een samengestelde laag slechts 4 componenten bevatten.
Het gebruik van een samengestelde laag is in twee gevallen relevant:
- Structuur/raamwerk gevuld met isolatie of lucht.
- Vensterprofielen gecombineerd met beglazing of paneel.
Om een samengestelde laag te modelleren:
- Maak een laag aan door een component toe te voegen aan het element.
- Maak deze laag samengesteld via de knop ‘+ maak samengesteld’. Deze knop brengt je
opnieuw naar de bibliotheek waar je een 2de component kan kiezen.
Opmerkingen:
• Niet alle componenten zijn geschikt om toe te passen in een samengestelde laag. In de
componentenbibliotheek kan je aan de parameter “toepassing (laag)” zien of een
component gebruikt kan worden in een samengestelde laag of niet. Deze parameter kan 3
waarden aannemen:
▪ Alleen samengestelde lagen: deze componenten kunnen alleen in een samengestelde
laag geworden gebruikt (bv. raamprofielen die telkens gecombineerd moeten
worden met beglazing)
▪ Alleen niet-samengestelde lagen: deze componenten kunnen niet gebruikt worden in
een samengestelde laag (bv. schilderlagen of dragende structuren in beton die enkel
als een homogene laag toegepast kunnen worden)
▪ Samengestelde en niet-samengestelde lagen (bv. isolatiedekens die zowel als
homogene laag als tussen een skeletstructuur toegepast kunnen worden)
• *Bij het klikken op ‘+ maak samengesteld’ staan de componenten die niet geschikt zijn voor
toepassing in een samengestelde laag automatisch onderaan de lijst in de bibliotheek.
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• *Indien een component niet geschikt is voor gebruik in een samengestelde laag zal de knop
‘+ maak samengesteld’ niet beschikbaar zijn.
• *Indien je aan een component die wel geschikt is voor gebruik in een samengestelde laag
een component toevoegt die niet geschikt is voor een samengestelde laag, zal deze 2de
component als een aparte laag aan je element worden toegevoegd.

44.

-

Een samengestelde laag kan maximaal uit 4 componenten bestaan. Afhankelijk van het aantal
componenten in de laag, worden schematisch verschillende configuraties voorgesteld. Om
deze alternatieven te bekijken en de juiste te selecteren, klik je op ‘samengestelde laag’.

-

Nadat de componenten toegevoegd zijn aan de samengestelde laag, moet je deze
componenten nog aanpassen.
o De ratio’s moeten aangepast worden. Het is belangrijk dat de samengestelde laag
volledig gevuld is.
o Je kan per component de status (nieuw/bestaand/hergebruikt) aanpassen.
Kan ik de dikte van een component wijzigen?

Voor iedere component stelt het systeem een standaarddikte voor. Naargelang de gebruikte
component kan de dikte mogelijk gewijzigd worden door de gebruiker (in de bibliotheek van de
componenten wordt aangegeven of de dikte al dan niet kan worden aangepast: aanpasbare waarden
zijn weergegeven in het zwart, niet aanpasbare waarden zijn weergegeven in het grijs).
Er zijn twee redenen waarom de dikte van bepaalde componenten niet kan worden aangepast in
TOTEM:
- De impact van de component (bv. isolatieplaat voor plat dak) in de bibliotheek bevat
hulpmaterialen die nodig zijn voor het aanbrengen van deze component (bv. lijm, pluggen,
schroeven ...). Maar de impact van de hulpmaterialen (bv. lijm) varieert niet recht evenredig
met de dikte van het hoofdmateriaal (bv. isolatieplaat).
- De component heeft geen homogene structuur. Sommige isolatiecomponenten zijn
bijvoorbeeld voorzien van een bekleding (bv. isolatieplaat met cachering). Maar de impact van
bekleding varieert niet recht evenredig met de dikte van het isolatiemateriaal.
Indien de gewenste dikte van de component hoger is dan wat in TOTEM beschikbaar is en de dikte niet
kan worden aangepast, is het mogelijk verschillende lagen van een component op elkaar te leggen om
de gewenste dikte te verkrijgen. Enige voorzichtigheid in deze aanpak is wel vereist aangezien dit
betekent dat de impact van de bevestigingen (indien ze in de impact van de component inbegrepen
zijn - de naam preciseert dit) en (eventueel) lagen zoals bekledingen of cacheringen meerdere keren
worden meegerekend. Een andere optie is om een nieuwe component te suggereren in de
componentenbibliotheek (via de knop ‘suggereer een nieuwe component!’). Deze aanvragen worden
door de toolontwikkelaars gescreend en in de mate van het mogelijke opgenomen in nieuwe versies
van de TOTEM-tool.
Opmerking: Voor componenten met aanpasbare diktes bevatten de namen van de componenten geen
informatie over hun dikte; de gebruiker kan de naam van een component en/of de beschrijving van het
element waarin het zich bevindt aanpassen aan de parameters van de component en/of het element.
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45.

Kan ik de lambdawaarde van een component wijzigen?

Enkel de lambdawaarden van isolatiecomponenten kunnen door de gebruiker gewijzigd worden. De
standaardwaarde die wordt voorgesteld, is het gemiddelde van de lambdawaarden uit de EPBD
databank (06/2016) (www.epbd.be). > zie FAQ 81 ”Welke lambdawaarde wordt in TOTEM gebruikt?”
Voor de overige componenten wordt standaard de waarde uit de NBN B 62-002:2008 norm (Annex A
en B) gebruikt. Deze kunnen niet door de gebruiker gewijzigd worden.
46.

Kan ik de samenstelling van een component uit de bibliotheek wijzigen?

De samenstelling van een component uit de bibliotheek kan per definitie niet gewijzigd worden. Het is
dus bijvoorbeeld niet mogelijk om in een component die bestaat uit een isolatieplaat (hoofdmateriaal)
en lijm (bevestiging) te kiezen voor een ander bevestigingsmateriaal voor die isolatieplaat
(bv. schroeven). Om toch een geschroefde isolatieplaat te gebruiken in je element moet je in de
bibliotheek op zoek gaan naar een geschikt component. Voor de meeste componenten zijn
verschillende courante plaatsingswijzen voorzien in de componentenbibliotheek (bv. een verlijmde
toepassing en een mechanisch bevestigde toepassing).
Een uitzondering op de regel is het gebruiken van een EPD in de plaats van een generieke dataset
voor een bepaald materiaal in de samenstelling van de component. Dit soort vervanging kan enkel
indien de EPD exact hetzelfde declareert als het generieke materiaal. Een screening van
overeenkomsten tussen generieke materialen en de EPD’s wordt door de toolontwikkelaars gedaan.
Een voorbeeld hiervan is de generieke component “gewapend beton”. Deze component bestaat uit
beton (hoofdmateriaal) en wapening (hulpmateriaal). Als er voor het beton een EPD in de TOTEMbibliotheek beschikbaar is die overeenstemt met het generieke beton, dan kan deze EPD ingevoegd
worden als hoofdmateriaal van deze component in de plaats van het generieke beton. TOTEM zal dan
rekenen met de specifieke gegevens uit de EPD voor het beton en met de generieke gegevens voor de
wapening. Stel dat de EPD gewapend beton declareert, kan de EPD de volledige generieke component
voor gewapend beton (beton + wapening) vervangen.
> zie FAQ 47 “Hoe gebruik ik een specifieke component (EPD) in een element?”
47.

Hoe gebruik ik een specifieke component (EPD) in een element?

Door middel van het symbool “
”kan de gebruiker zien of er voor een generieke component een
specifieke component (EPD) beschikbaar is binnen dezelfde categorie. Er zijn 3 manieren om een
specifieke component (EPD) te gebruiken in een element:
- Als een volledige component in het element: dit kan zowel via de knop ‘voeg component toe’
om een specifieke component (EPD) als nieuwe laag toe te voegen in een element, via de
‘vervang’-knop waarbij de specifieke component (EPD) wordt ingezet ter vervanging van een
bestaande laag in een element. Als het symbool “
” bij een generieke component staat,
betekent dit dat er een specifieke component (EPD) beschikbaar is binnen dezelfde categorie.
Stel bv. dat je een generieke dakpan als dakafwerking hebt gekozen in je element en naast
deze component staat het

-symbool, dan wil dat zeggen dat er in de categorie
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-

-

dakafwerkingsmaterialen ook een of meerdere specifieke component(en) (EPD’s) beschikbaar
zijn. Als je hier gebruik van wil maken, ga je via de ‘vervang’-knop naar de bibliotheek.
Als deel van een samengestelde laag in een component: een specifieke component (EPD) kan
ingezet worden als een van de componenten in zo’n samengestelde laag. Dit kan op dezelfde
manier als voor de generieke TOTEM componenten. > zie FAQ 43 ”Hoe modelleer ik een
samengestelde laag?”
Ter vervanging van een hoofd- of bijkomend materiaal in een component van een element:
deze optie is enkele beschikbaar indien een specifieke component (EPD) een gelijkwaardig
product declareert als het generieke hoofd- of hulpmateriaal dat het vervangt.
> zie FAQ 46 “Kan ik de samenstelling van een component uit de bibliotheek wijzigen?” Deze
specifieke componenten (EPD’s) kan je herkennen in de componentenbibliotheek doordat ze
in het grijs weergegeven worden. Dit type EPD kan je niet gebruiken als een aparte component,
enkel ter vervanging van een materiaal van een generieke component. Als er een specifieke
component (EPD) beschikbaar is als alternatief voor een van de hoofd- of hulpmaterialen, kan
je dit in TOTEM zien in de gedetailleerde samenstelling van de component: als een van de
materialen in de gedetailleerde samenstelling omkaderd is en het
-symbool wordt
weergeven, is (zijn) er 1 (of meerdere) specifieke component(en) (EPD) beschikbaar als
alternatief. Het type van de generieke component wijzigt dan naar een “aangepaste
component”.

Uitzondering: Soms kan een specifieke component (EPD) equivalent zijn aan een combinatie van
meerdere generieke componenten. Zo bestaan de voorgedefinieerde ramen in TOTEM telkens uit 2
generieke componenten: 1 voor het raamprofiel en 1 voor de beglazing. Een EPD van een raam kan
echter beide componenten tegelijk omvatten. Daarom is het belangrijk om telkens goed de
omschrijving te lezen van wat er inbegrepen is in de specifieke component (EPD). Indien een
raamelement ‘from scratch’ wordt opgebouwd, volstaat het dus om de specifieke component (EPD) toe
te voegen aan het element, gezien deze beide componenten bevat. Indien vertrokken wordt van een
voorgedefinieerde raamcomponent, kan een van beide generieke componenten vervangen worden
door de specifieke component (EPD) én dient de andere generieke component uit het element
verwijderd te worden.

Resultaten en rapporten
48.

In welke vormen wordt de milieuscore van een element / gebouw weergegeven?

De milieueffecten van een element of een gebouw worden in TOTEM uitgedrukt op verschillende
niveaus:
- een totale milieuscore, uitgedrukt in “millipunten” > zie FAQ 49 ”Wat is de
geaggregeerde score?”
- gedetailleerde scores:
• in %, ingedeeld volgens elementtype (score op het niveau van het gebouw);
• in %, ingedeeld volgens component (score op het niveau van het element);
• met details voor het onderdeel 'materialen' en het onderdeel 'energie';
29

FAQ - Gebruik van de TOTEM-tool - Versie 2.4

•
•
•
49.

met details voor elke milieueffectindicator;
met details per fase in de levenscyclus;
met details per status.

Wat is de geaggregeerde score?

Om de vergelijking tussen de varianten te vergemakkelijken, kunnen de verschillende milieueffecten
die in TOTEM beschouwd worden, worden samengevoegd tot één enkele score uitgedrukt in
millipunten per functionele eenheid (m2, m of eenheid voor een element, m2 vloer voor een gebouw).
Deze milieuscore wordt verkregen door de scores van elke indicator (x kg CO2 eq. voor de
klimaatverandering) vooraf te vermenigvuldigen met een specifieke aggregatiefactor.
De totaalscore wordt in twee stappen berekend. Eerst worden de milieu-indicatoren genormaliseerd
door ze te vergelijken met de referentie-impact (globale impact per persoon). Vervolgens worden in
een tweede stap de genormaliseerde scores gewogen en opgeteld om de totale score te bekomen. De
wegingsfactoren zijn bepaald aan de hand van overleg met belanghebbenden, feitelijke criteria en
advies van experten. Op de weging wordt ook een extra correctie voor de betrouwbaarheid van de
indicatoren toegepast.
> zie FAQ 50 ”Hoe moet ik de geaggregeerde score interpreteren?”
50.

Hoe moet ik de geaggregeerde score interpreteren?

De manier waarop het geagregeerde milieuresultaat wordt uitgedrukt, is afhankelijk van het niveau en
de gebruikte functionele eenheid (FU). > zie FAQ 51 ”Wat is de functionele eenheid van een gebouw
/ element?”
-

voor een element: in mPt/FU;
o Voor vlakke elementen (bv. muren) betreft dit 1 m² van het element
o Voor lineaire elementen (bv. balken) betreft dit 1 m van het element
o Voor telbare elementen (bv. deuren) betreft dit 1 stuk
Opmerking: Bij het vergelijken van elementen moet je ervoor te zorgen dat je steeds
gelijkwaardige alternatieven met elkaar vergelijkt. Zo kan je bijvoorbeeld 1 m² buitenwand
vergelijken met 1 m² van een andere buitenwand, rekening houdend met gelijkaardige
prestaties (bv. U-waarde, sterkte).

51.

voor een gebouw: in mPt/m² bruto vloeroppervlakte van het gebouw.
Wat is de functionele eenheid van een gebouw / element?

De functionele eenheid (FU) is een eenheid om vergelijking mogelijk te maken tussen gebouwen /
elementen met gelijkaardige prestaties. Zo kan je bijvoorbeeld 1 m² buitenwand van een gebouw enkel
correct vergelijken met 1 m² van een andere buitenwand indien je ook rekening houdt met prestatieeisen zoals de U-waarde, de draagkracht … Op gebouwniveau dient rekening gehouden te worden met
de bruto vloeroppervlakte (BVO) alvorens gebouwen te gaan vergelijken.
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Binnen TOTEM worden volgende functionele eenheden onderscheiden:
Functionele eenheid (FU)
Toepassingsniveau en types
m²
Vlakke elementen: vloer, wand, raam, dak
m
Lineaire elementen: balk, kolom, latei, vensterbank/dorpel
st
Telbare elementen: deur
m²BVO
Gebouwniveau
52.

Waar vind ik de milieuscore van een element?

Ter herinnering: TOTEM maakt het onderscheid tussen een 'geometrisch element' en een
'elementtype'.
-

-

Geometrisch element: Als je in de boomstructuur naar de naam van het betrokken gebouw
gaat, verschijnt de tabel met alle geometrische elementen van het gebouw. In deze tabel
worden de totale milieuscores vermeld (die stemmen overeen met de score / functionele
eenheid (FU = m², m, stuk) van het gekozen elementtype, vermenigvuldigd met de hoeveelheid
(m², m, stuk) van het geometrisch element). Naast de totale milieuscore wordt er per element
ook een onderscheid gemaakt tussen de milieuscore voor materialen en energie.
Elementtype:
o In de elementenbibliotheek: In de elementenbibliotheek ken je naast de samenstelling
van je element ook de resultaten raadplegen. Selecteer hiervoor eerst een element in
de elementenbibliotheek. De resultaten zijn terug te vinden in het tabblad
“resultaten” in rechterhelft van het scherm.
o In een project:
- Een algemeen overzicht: Als je in de boomstructuur naar 'elementtypes' gaat,
verschijnt de tabel met alle elementtypes van het project. In deze tabel
worden de milieuscores (voor energie, materiaal en totaal) per functionele
eenheid (FU) vermeld. > zie FAQ 50 ”Hoe moet ik de geaggregeerde score
interpreteren?”
- Een gedetailleerd overzicht per type:
a. Open het detail van het elementtype (pictogram

).

b. Ga naar het pictogram ‘
’, ‘Bereken de milieuscore voor het
element’.
▪ Een eerste resultaatniveau wordt weergegeven op de rechterzijde
van het scherm:
1. Een balk die de score van het doorgerekende element
(uitgedrukt in mPt/FE) weergeeft en vergelijkt met de
scores van elementen uit dezelfde categorie die in de
bibliotheek opgenomen zijn.
2. Een taartgrafiek met de impact per component in het
element. > zie FAQ 50 ”Hoe moet ik de geaggregeerde
score interpreteren?”
▪ Door te klikken op ‘gedetailleerde resultaten’ wordt een pagina
geopend met het detail van de milieueffecten van het element.
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> zie FAQ 57 ”Hoe interpreteer ik de resultaten met betrekking
tot het element?”
53.

Wat is de BB/SfB referentie?

In TOTEM heeft elk element een verwijzing naar het BB/SfB-classificatiesysteem. BB/SfB is de officiële
Belgische versie van het internationale CI/SfB-classificatiesysteem, specifiek voor de bouwsector. BB
verwijst naar "Belgische Bouw / Bâtiment Belge" en SfB is de afkorting van het Zweedse comité
"Samarbetskommitten for Byggnadsfragor".
Het BB/SfB-classificatiesysteem bestaat uit vijf tabellen:
- Tabel 0: Fysieke omgeving
- Tabel 1: Bouwelementen
- Tabel 2: Vormen
- Tabel 3: Materialen
- Tabel 4: Andere factoren: bouwproces, kenmerken, enz.
Elke tabel is een classificatie met een eigen hiërarchische structuur van klassen en subklassen, waarbij
het geheel van tabellen het classificatiesysteem vormt.
Tabel 1 "Bouwelementen" wordt in TOTEM gebruikt om de resultaten per elementcategorie te
structureren. In deze tabel zijn de elementen onderverdeeld in 9 hoofdcategorieën die zijn
gedefinieerd om zoveel mogelijk de volgorde van uitvoering van een bouwproject te volgen.
Hoofdklassen van elementen BB/SfB (De Troyer 2008)
Code

Naam van de klasse van het element

(1-)

Grond, onderstructuur

(2-)

Structuur, primaire elementen, karkas

(3-)

Secundaire elementen, structuurvulling

(4-)

Afwerking van de structuur

(5-)

Diensten, hoofdzakelijk kanalen, leidingen

(6-)

Diensten, hoofdzakelijk elektrisch

(7-)

Hulpstukken

(8-)

Ongebonden meubilair

(9-)

Externe elementen, andere elementen

Binnen elke klasse worden functionele elementen gedefinieerd door een tweecijferige code, geplaatst
tussen haakjes "(xx)". Voorbeelden van functionele elementen die zijn opgenomen in de klasse "(2-)
Structuur, primaire elementen, karkas" zijn:
- (21) primaire elementen van buitenmuren
- (22) primaire elementen van binnenmuren
- (23) primaire elementen van vloeren
- (27) primaire elementen van daken
Functionele elementen kunnen verder worden gespecificeerd met behulp van een decimale code
"(xx.x)". Zo kan "(21) primaire elementen van buitenmuren" bijvoorbeeld worden onderverdeeld in:
- (21.1) primaire elementen van dragende buitenmuren
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54.

(21.3) primaire elementen van niet-dragende buitenmuren
(21.4) primaire elementen van gordijngevels
Waar vind ik de milieuscore van een gebouw?

Om de score van een gebouw te verkrijgen:
- Ga naar de naam van het gebouw in de boomstructuur.
-

-

55.

Activeer het pictogram
‘bereken en rapporteer de milieuscores voor het gebouw’. Een
eerste resultaatniveau wordt weergegeven: de milieuscore voor het gebouw, uitgedrukt in
mPt/m² bruto vloeroppervlakte van dit gebouw. Een taartgrafiek illustreert de relatieve
verdeling van deze score volgens de categorieën van elementen waaruit het gebouw is
samengesteld (uitgedrukt in %).
Klik op 'Gedetailleerde resultaten’: het systeem toont een pagina met het detail van de
milieueffecten van het gebouw. > zie FAQ 58 ”Hoe interpreteer ik de resultaten met
betrekking tot het gebouw?”
Hoe sla ik een rapport op?

Voor een element of een gebouw kan een volledig rapport worden opgemaakt en opgeslagen. Dat zal
toegankelijk zijn via het deel 'Rapporten' in de boomstructuur. Werkwijze:
- Ga naar de gedetailleerde resultaten. > zie FAQ 52 ”Waar vind ik de milieuscore van een
element?” en FAQ 53 ”Wat is de BB/SfB referentie?”
- Kies bovenaan links 'creëer rapport'.
- Voor een gebouw:
o De gebruiker kan in een pop-up scherm kiezen welke gegevens moeten worden
opgenomen in het rapport (milieu-impact resultaten, input data met de tabel van
elementen in een gebouw en/of input data met de samenstelling van elementtypes),
of er een foto moet worden toegevoegd en of er grafieken moeten worden ingevoegd.
Opmerking: Het rapport op gebouwniveau zal enkel een tabel bevatten voor de
impactindicatoren van het gebouw als geheel. Als je resultaten wil van specifieke
elementcategorieën, elementen of levenscycli kan je deze downloaden in een Excel
vanuit de tabel ‘impact per indicator’. > zie FAQ 56 ”Hoe exporteer ik een rapport in
pdf of Excel?”
- Voor een element:
o De gebruiker kan in een pop-up scherm in 3 fasen kiezen tot op welk detailniveau de
resultaten in het rapport moeten worden opgenomen (bv. milieu-impact resultaten
en/of input data betreffende de samenstelling van elementtypes, resultaten per
levenscyclusfase …).
- Aan het einde van de pop-up selecteert de gebruiker de optie 'maak rapport', waarna het
rapport wordt weergegeven.
- Om het rapport op te slaan: kies ‘bewaar rapport’. Het wordt toegevoegd aan de lijst van
rapporten van het project en kan worden opgevraagd via 'rapporten' in de boomstructuur.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om het rapport te downloaden en lokaal op te slaan als
pdf. > zie FAQ 56 ”Hoe exporteer ik een rapport in pdf of Excel?”
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56.

Hoe exporteer ik een rapport in pdf of Excel?

Voor een element of een gebouw kan een volledig rapport worden opgemaakt en opgeslagen. Deze
rapporten kunnen ook gedownload worden en lokaal opgeslagen worden als een pdf-bestand.
Daarnaast is het ook mogelijk om bepaalde tabellen uit de gedetailleerde resultaten op element- en
gebouwniveau te exporteren als een Excel-bestand. Dit is telkens aangegeven met behulp van een
exporticoontje ‘

’naast de tabel.

Bijvoorbeeld:

Op elementniveau zijn de resultaten van de energie vs. materiaalimpact en de resultaten per impact
indicator exporteerbaar naar Excel.
Ook kan er op gebouwniveau een Excel-bestand met de milieu-impact geëxporteerd worden via de
knop ‘Exporteer naar Excel’ (naast de knop ‘Creëer rapport’). In deze Excel worden de resultaten per
milieu-impactindicator weergegeven per element en per levenscyclusfase van het gebouw.
57.

Hoe interpreteer ik de resultaten met betrekking tot het element?

De resultaten met betrekking tot het element worden opgesplitst in de volgende 4 delen.
Impact per component
Deze taartgrafiek geeft de relatieve impact per component voor één specifiek element weer. De
impactwaarden worden uitsluitend uitgedrukt in relatieve cijfers (%). Deze visuele weergave kan de
gebruiker helpen om te beslissen welke component eerst aan te pakken om de milieuscores van het
element te verlagen.
Energie- versus materiaalimpact
Aan de hand van deze staafgrafiek en tabel kan de gebruiker het relatieve belang van de materiaal- en
energie-impact voor het element beoordelen. De impact wordt uitgedrukt in millipunten per
functionele eenheid van het element. De energie-impact van een element wordt berekend als het
operationele energiegebruik voor verwarming ten gevolge van transmissieverliezen doorheen het
element. Op basis van deze grafiek kan de gebruiker keuzes afwegen op vlak van de bijdrage aan zowel
energie- als materiaalimpact.
Impact per levenscyclus
Deze staafgrafiek geeft de impact van de elementen weer per levenscyclus. Deze evaluatie toont aan
of de componenten in het element een relevante impact veroorzaken bij hun productie, constructie,
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gebruik of op het einde van de levensduur. Aan de hand hiervan kan de gebruiker een specifieke
levenscyclus aanpakken (bv. productiefase, gebruiksfase).
Impact per indicator
Deze staafgrafiek geeft de impact van alle componenten in het element per individuele indicator
visueel weer. Dit verstrekt informatie over welk specifiek milieuaspect het meest wordt beïnvloed door
de materiaalkeuze (bv. klimaatsverandering, menselijke toxiciteit).
Impact per status
Deze grafiek toont de relatieve impact (in %) per status (nieuw, bestaand, hergebruikt in situ,
hergebruikt ex situ en gesloopt).
Voor meer informatie over deze verschillende statussen > zie FAQ 26 ”Wat zijn de verschillende
statussen voor componenten in TOTEM (nieuw, bestaand, hergebruikt in en ex situ, gesloopt)?”
58.

Hoe interpreteer ik de resultaten met betrekking tot het gebouw?

De resultaten met betrekking tot het gebouw worden opgesplitst in de volgende 4 delen.
Energie- versus materiaalimpact
Aan de hand van deze staafgrafiek en tabel kan de gebruiker volgende gegevens evalueren:
- De totale impact van het gebouw, uitgedrukt in millipunten per vierkante meter bruto
vloeroppervlakte. Op basis van dit algemene resultaat kan de gebruiker verschillende
gebouwen vergelijken.
- Het relatieve belang van de materiaal- en energie-impact. Zowel de totale impact per gebouw
(eerste balk) als de impact per elementcategorie (volgende balken) worden weergegeven. De
impact wordt uitgedrukt in millipunten per vierkante meter bruto vloeroppervlakte. De
energie-impact van een element wordt berekend als het operationele energiegebruik voor
verwarming ten gevolge van transmissieverliezen doorheen het element. > zie FAQ 80 ”Voor
welke elementen heeft de U-waarde een invloed op de resultaten?” De energie-impact van
een gebouw wordt vereenvoudigd uitgedrukt als de som van de transmissieverliezen
doorheen elk element. De bruto vloeroppervlakte is de oppervlakte ingevoerd door de
gebruiker bij de aanmaak van een gebouw. > zie FAQ 35 ”Welke vloeroppervlakte moet
worden ingevoerd voor een gebouw?”
Impact per elementcategorie
Deze grafiek en de bijbehorende tabel geven de materiaalimpact weer per element(sub)categorie
en/of elementtype. De impactwaarden worden zowel in absolute als in relatieve cijfers uitgedrukt:
- Totale impact (mPt): De som van alle materiaal-impacten voor alle elementen in de
element(sub)categorie.
- Gemiddelde impact (mPt/FU): De totale impact gedeeld door de totale hoeveelheid van de
gerelateerde elementen in de geselecteerde element(sub)categorie. Voor de elementen is de
gemiddelde impact de impact voor 1 functionele eenheid (m², m, stuk) van dit element.
- Als percentage: De impact per element(sub)categorie (mPt) gedeeld door de totale impact van
het gebouw (mPt).
Deze visuele weergave kan de gebruiker helpen om te beslissen welke element(sub)categorieën hij
eerst wil aanpakken.
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Impact per levenscyclus
In deze grafiek wordt de impact van de elementen van het gebouw (totale impact gedeeld door de
bruto vloeroppervlakte van het gebouw, mPt/m²) opgeteld per levenscyclus. Deze evaluatie toont aan
of de componenten in het gebouw van de gebruiker een relevante impact veroorzaken bij hun
productie, constructie, gebruik of op het einde van de levensduur. Aan de hand hiervan kan de
gebruiker een specifieke levenscyclus aanpakken om op die manier de milieuscores van het gebouw
te verlagen.
Impact per indicator
Deze grafiek visualiseert de impact van alle elementen in het gebouw van de gebruiker per individuele
indicator gedeeld door de bruto vloeroppervlakte van het gebouw. Hierdoor beschikt men over
informatie over het specifieke aspect van het milieu waarop de materiaalkeuze de grootste impact
heeft. De gebruiker kan een categorie of een element selecteren voor specifieke resultaten; in dit geval
worden de resultaten gedeeld door de respectievelijke hoeveelheid van de elementen.
Impact per status
Deze grafiek toont de relatieve impact (in %) per status (nieuw, bestaand, hergebruikt in situ,
hergebruikt ex situ en gesloopt) voor de verschillende componenten van het gebouw.
Voor meer informatie over deze verschillende statussen > zie FAQ 26 ”Wat zijn de verschillende
statussen voor componenten in TOTEM (nieuw, bestaand, hergebruikt in en ex situ, gesloopt)?”
59.

Waarom is er een 'waarschuwing' met betrekking tot omkeerbare elementen?

De disclaimer bij de resultaten in de tool waarschuwt de gebruiker dat (gebouw)elementen met een
zelfde prestatie naar akoestiek, energie … maar ook reversibiliteit moeten vergeleken worden. Wat
bedoelen we hier mee: In de huidige versie van de TOTEM-tool wordt de milieu-impact over 1
levenscyclus van een (gebouw)element in kaart gebracht. Afhankelijk van de aard van gebruikte
bevestigingstechnieken, de montage en het concept van het gebouw kunnen de onderdelen van een
(gebouw)element makkelijker of moeilijker hergebruikt worden in een nieuwe bouwtoepassing. Dit
potentieel voor hergebruik wordt vandaag (nog) niet mee in rekening gebracht (als meerwaarde) en
dus ook niet gevaloriseerd in de materiaalprestaties van het beschouwde element. Een kwalitatieve
beoordeling van het omkeerbaarheidspotentieel van de verbindingen van de TOTEM-bibliotheekcomponenten is echter beschikbaar. > zie FAQ 75 ”Omkeerbaarheidspotentieel van verbindingen van
componenten uit de TOTEM-bibliotheek”

De varianten van elementen of gebouwen vergelijken
60.

Hoe kan ik varianten van een element vergelijken?

De TOTEM-tool is een hulpmiddel om de milieuscores van projecten te verbeteren. Het is dan ook
essentieel dat de functie 'elementen vergelijken' goed wordt begrepen.
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Om elementtypes te vergelijken (per functionele eenheid, zonder rekening te houden met de
geometrische hoeveelheid ervan), ga je als volgt te werk:
- Ga in de boomstructuur naar 'elementtypes' en maak alle elementtypes aan die moeten
worden vergeleken. > zie FAQ 40 ”Hoe modelleer ik een element?” en FAQ 50 ”Hoe moet ik
de geaggregeerde score interpreteren?”
-

Open met het pictogram ‘ ’ een eerste element en kies de functie ‘
’ 'vergelijk dit
elementtype met een ander elementtype'.
Kies maximaal 3 andere elementtypes om mee te vergelijken (selectie uit de bibliotheek of uit
het eigen project).
De resultaten kunnen dan worden opgevraagd voor de vergeleken elementtypes.

Opmerking: Het is belangrijk dat de te vergelijken elementen goed worden voorbereid, door, indien
nodig, te controleren of het wel om vergelijkbare elementen gaat (bv. elementen van de gebouwschil
met warmteverlies die dezelfde U-waarde hebben). > zie FAQ 51 ”Wat is de functionele eenheid van
een gebouw / element?”
Opmerking: Een verschil van 20% of meer tussen de scores van 2 elementen wordt als significant
beschouwd.
61.

Hoe kan ik varianten van een gebouw vergelijken?

De TOTEM-tool is een hulpmiddel om de milieuscores van projecten te verbeteren. Het is dan ook
essentieel dat de functie 'gebouwen vergelijken' goed wordt begrepen.
Volg de hierna beschreven werkwijze om gebouwen te vergelijken:
- Ga in de boomstructuur naar 'geometrie' en maak alle gebouwen aan die moeten worden
vergeleken. > zie FAQ 33 ”Hoe kan ik een gebouw aanmaken en modelleren?”
- Ga in de boomstructuur naar een gebouw dat moet worden vergeleken en kies de functie
-

‘
’, ‘dit gebouw vergelijken met een ander gebouw’.
Kies maximaal 3 andere gebouwen om te vergelijken (selectie in de bibliotheek of in het
project).
De resultaten kunnen dan worden opgevraagd voor de vergeleken gebouwen.

Opmerking: Een verschil van 20% of meer tussen de scores van 2 gebouwen wordt als significant
beschouwd.
62.

Hoe kan ik de score van mijn gebouw evalueren?

Momenteel zijn er nog geen referentiewaarden of richtwaarden beschikbaar in TOTEM om te
evalueren of de score van je gebouw goed of slecht is. Om de score van je gebouw te kunnen evalueren,
kan je wel:
- Je eigen gebouw optimaliseren: dupliceer je gebouw en probeer de score te verbeteren door
bijvoorbeeld de 4 elementen die de grootste bijdrage leveren aan de totale milieu-impact van
het gebouw te optimaliseren. Na deze optimalisatie-oefening kan je de scores van beide
oplossingen vergelijken. Een verschil van 20% of meer tussen de scores van 2 gebouwen wordt
als significant beschouwd.
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-

-

63.

Je gebouw vergelijken met een voorgaand eigen project van hetzelfde type: heb je
bijvoorbeeld al meerdere woningen gemodelleerd in TOTEM, dan zou je die projecten
onderling kunnen vergelijken en kijken of je project beter of slechter scoort.
Je gebouw vergelijken met een van de voorbeeldgebouwen in TOTEM. In TOTEM zijn 2
voorbeeldgebouwen beschikbaar: een eengezinswoning en een appartementsgebouw. Om
een idee te hebben van de score voor een dergelijk gebouw, kan je de scores van deze
voorbeeldgebouwen vergelijken met je eigen gebouw. Let wel, het betreft hier slecht 1
voorbeeldgebouw en zeker geen referentiescore of richtwaarde. Het is van belang dat in de te
vergelijken gebouwen dezelfde elementen worden opgenomen.
Is het mogelijk de impact van verschillende componenten één op één te vergelijken?

Neen, de impact van componenten kan in TOTEM niet één op één met elkaar vergeleken worden. Dit
omdat er uitsluitend in een vergelijking op het niveau van een element of een gebouw rekening kan
worden gehouden met alle parameters die nodig zijn om een bouwkundige keuze juist te beoordelen,
te toetsen en te optimaliseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de U-waarde van een element, maar ook
het draagvermogen, druksterkte … Allemaal parameters om rekening mee te houden bij het kiezen
van componenten voor een element. Om verschillende componenten te vergelijken kan je deze
verschillende keuzes toevoegen aan een gebouwelement en vervolgens de vergelijking maken op
elementniveau (rekening houdend met gelijke prestaties van de elementen).
> zie FAQ 60 ”Hoe kan ik varianten van een element vergelijken?”

Ingevoerde gegevens opslaan
64.

Hoe sla ik een project op?

Een aangemaakt project wordt automatisch en regelmatig opgeslagen in het tabblad ‘projecten’, die
tevens de projecten van de bibliotheek zijn. De gebruiker hoeft hiervoor niets te doen. Er bestaat geen
‘undo’-knop.
Om een kopie van een project op te slaan, klik je in de boomstructuur op de naam van het project. Kies
rechtsboven de functie 'Opslaan als'.

Een project delen
65.

Hoe deel ik een project met een andere gebruiker?

Een project kan gedeeld worden met een onbeperkt aantal gebruikers. Klik in de boomstructuur op de
naam van het project en gebruik de functie ‘
wordt een e-mailadres gevraagd.

’ ofwel ‘Delen met’. Om een gebruiker toe te voegen,
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-

-

Als het gaat om het e-mailadres van een reeds geregistreerde gebruiker van TOTEM, ontvangt
die automatisch een bericht dat het project met hem gedeeld werd. Deze kennisgeving wordt
per e-mail verzonden en wordt ook op de homepage voor deze gebruiker weergegeven in
'gedeelde projecten'.
Het is mogelijk dat dit adres niet aan een geregistreerde gebruiker toebehoort. In dat geval
wordt deze persoon per e-mail verzocht een account aan te maken en zich te registreren om
toegang te krijgen tot het gedeelde project.

Bij het delen zijn er 3 mogelijke rollen die kunnen worden toegekend aan gebruikers van een project:
1) Eigenaar
2) Medewerker
3) Alleen lezen
Wie een project deelt met een andere gebruiker die de rol ‘eigenaar’ of ‘medewerker’ krijgt, deelt alle
gegevens met betrekking tot dit project en dus alle gebouwen die er deel van uitmaken. Bijzondere
aandacht dient te worden besteed aan de verantwoordelijkheden van alle partijen met betrekking tot
het wijzigen van het project. > zie FAQ 66 ”Hoe kan ik samen met andere gebruikers aan eenzelfde
project werken?”
Bij het delen van een project als ‘alleen lezen’ verschijnt de melding ‘U mag dit project alleen lezen. U
kunt geen wijzigingen maken, maar u kunt het project wel bewaren als een nieuw persoonlijk project
met de "opslaan als" functie.’.
66.

Hoe kan ik samen met andere gebruikers aan eenzelfde project werken?

Als een project met andere gebruikers (‘medewerker’ of ‘eigenaar’) wordt gedeeld, is het niet mogelijk
gelijktijdig aan hetzelfde gebouw te werken. Wanneer een project eenmaal gedeeld is, wordt in de
TOTEM-tool een functie toegevoegd: vergrendeling en ontgrendeling.
-

Vergrendeling: de persoon die het project heeft aangemaakt (eigenaar) of een medewerker
aan het project beschikt over de toegangsrechten om de gebouwen te wijzigen. Gebouwen
met de status 'vergrendeld' worden in de boomstructuur aangegeven door het pictogram
‘

-

67.

’.

Om een andere gebruiker toegang te geven tot een gebouw, moet de functie ‘
'ontgrendelen’ worden geactiveerd.

’

Kan ik een gebouw delen met een andere gebruiker?

In TOTEM is het niet mogelijk alleen een gebouw te delen. Om een gebouw te delen, moet het hele
project gedeeld worden. Indien men dus slechts 1 gebouw uit een project wil delen, is het aanbevolen
om dit gebouw toe te voegen aan een nieuw project en dat project te delen.
68.

Kan ik een element delen met een andere gebruiker?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen:
- elementen aangemaakt in het deel 'geometrie' (geometrische gegevens);
- elementtypes (samenstelling van de elementen).
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Alleen de door een gebruiker aangemaakte of gewijzigde elementtypes (waarbij bv. vertrokken werd
van een voorgedefinieerd element uit de bibliotheek) kunnen worden gedeeld. Volg de hierna
beschreven werkwijze.
-

-

69.

Sla het te delen elementtype op in de bibliotheek. > zie FAQ 13 ”Hoe sla ik een elementtype
op in de bibliotheek?”
Ga naar de bibliotheek, klik in de boomstructuur op de categorie met het elementtype dat je
wil delen.
Tip: Wanneer je de filter 'gebruiker' (naast filter categorie) selecteert, verschijnen alleen de
gebruikerselementtypes.
Klik op de knop ‘ Delen’ (in de rechterhelft van het scherm) om het element te delen met
andere gebruikers.
Tip: Wanneer je meerdere gebruikerselementtypes tegelijk wil delen, dan kan je na het klikken
op de ‘delen’-knop kiezen voor de optie ‘Voeg extra elementen toe om te delen’. Via deze
functie kan je alle te delen elementtypes tegelijk selecteren om deze vervolgens te delen met
een andere gebruiker.
Hoe moet ik een gepersonaliseerd project, gebouw of element publiceren?

Het is ook mogelijk om een project, een gebouw of een zelf aangemaakt element te publiceren:
- Het publiceren van een project is mogelijk door te klikken op "Publiceren" op de
projectoverzichtspagina (eerste niveau van de boomstructuur linksboven). Deze optie bevindt
zich naast de optie "Opslaan als".
- De publicatie van een gebouw of een element doe je in de bibliotheek, door op het icoontje
rechts op het scherm te klikken.
- Het gedeelde project is het project dat in TOTEM is gecodeerd op het ogenblik dat de url wordt
aangemaakt. Als er nadien wijzigingen worden aangebracht, zullen die niet toegankelijk zijn
voor de gebruiker van de URL.
- Het is niet mogelijk te achterhalen wie de URL zal gebruiken zodra deze is gedeeld.
Door een project, gebouw of item te publiceren, wordt een openbare URL gegenereerd. Dit kan
eenvoudig worden gedeeld met andere gebruikers. Deze functie is handig in het kader van
overheidsopdrachten.
70.

Hoe exporteer ik een project of een gebouw naar een bestand in TOTEM-formaat?

Het is mogelijk om uw gebouwen en/of projecten te exporteren naar een bestand in TOTEM formaat.
Dit formaat maakt het makkelijker om uw project te delen, bijvoorbeeld als onderdeel van een
openbare aanbesteding.
Deze functie is beschikbaar via het pictogram " " in de rechterbovenhoek van het project- en
gebouwniveau of via de optie "Exporteren naar een TOTEM-bestand" in het gedeelte met
gedetailleerde resultaten van een gebouw (naast de knoppen "Een rapport maken" en "Exporteren
naar Excel").
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TOTEM en renovatie
71.

Kan ik in TOTEM renovatieprojecten beoordelen?

De huidige versie van TOTEM biedt een eerste eenvoudige benadering van renovatie: de gebruiker kan
een component modelleren die in het project behouden blijft door gebruik te maken van de status
‘bestaand’. Hierbij wordt geen enkele interventie op de component toegepast.
Voor die component neemt TOTEM dan alleen de fasen in de levenscyclus in aanmerking die
betrekking hebben op het gebruik (onderhoud en vervanging) en levenseinde. Productie en
verwerking worden niet meegerekend. De benadering van renovatie zal nog evolueren in de
toekomstige versies van TOTEM.
De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om de status "gesloopt" te gebruiken, waarmee het
milieueffect van de sloop van bestaande bouwelementen in de context van een renovatie kan worden
berekend. In de elementsamenstellingstabel worden componenten met deze status aangeduid met
een lichtgrijze achtergrond en een grijs cursief lettertype. Deze componenten krijgen ook een
kenmerkend voorvoegsel dat begint met de letter D. In de visualisering van de resultaten is het aandeel
van de impact van de gesloopte componenten gearceerd weergegeven.
> zie FAQ 73 ”Hoe houdt TOTEM rekening met circulariteit?”
72.

Welk effect heeft de keuze van een bestaande in plaats van een nieuwe component op
de milieu-impact?

Voor een component met de status 'bestaand' (bv. bij een renovatie: een component die behouden
blijft) neemt TOTEM alleen de fasen in de levenscyclus in aanmerking die betrekking hebben op het
gebruik (onderhoud en vervanging) en levenseinde. Productie en verwerking worden niet
meegerekend. De impact van deze levenscycli werd, volgens de redenering in de normen rond LCA,
reeds in rekening gebracht toen het gebouw aan zijn eerste levenscyclus begon en moeten dus bij het
behoud van deze componenten voor een nieuwe levenscyclus niet opnieuw worden toegekend.
> zie FAQ 2 ”Hoe worden de milieueffecten van gebouwen beoordeeld?”

Status:
Nieuw
Bestaand

Productie
x
-

Levenscyclusfasen die worden meegenomen
Verwerking
Gebruik
Levenseinde
x
x
x
x
X

TOTEM en circulariteit
73.

Hoe houdt TOTEM rekening met circulariteit?

TOTEM laat toe om rekening te houden met circulariteit door verschillende statussen toe te kennen
aan componenten in een project:
Nieuw: een nieuw component en dus niet geïntegreerd in een circulaire economie
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Bestaand: een component dat in het bouwproject aanwezig is en dat daarin zonder enige
wijziging op dezelfde plaats wordt behouden.
Hergebruikt in situ: een component binnen het project dat gedemonteerd zal worden en
hergebruikt op een andere plaats in hetzelfde bouwproject (zonder transport).
Hergebruikt ex situ: een component uit een hergebruikcircuit buiten het project, bijvoorbeeld
van een verdeler van hergebruikte materialen.
Gesloopt: status voor de berekening van het milieueffect van de sloop van bestaande
componenten van gebouwen in het kader van een renovatie.
In de gedetailleerde resultaten per element toont een grafiek het relatieve effect (in %) van elke status.
> zie FAQ 26 ”Wat zijn de verschillende statussen voor componenten in TOTEM (nieuw, bestaand,
hergebruikt in en ex situ, gesloopt)?”
74.

Welk effect heeft de keuze van een hergebruikte in plaats van een nieuwe component
op de milieu-impact?

Afhankelijk van de status van een component, houdt TOTEM rekening met de impacten van de
volgende levenscyclusfasen:

Status
Nieuw
(// EN15978)
Hergebruikt ex situ
Hergebruikt in situ
Bestaand

Productie
(A1-A3)
x
(x)*
(x)*
(x)*

Levenscyclusfasen die worden meegenomen
Transport
Plaatsing
Gebruik
(A4)
(A5)
(B)
x
x
x
x

x
x
-

x
x
x

Levenseinde
(C)
x
x
x
x

* Voor de hergebruikte en bestaande componenten wordt de impact van de productie niet beschouwd
behalve de negatieve impact gelinkt aan de opname van biogene koolstof. > zie FAQ 86 “Wat is
biogene koolstof? Wordt in TOTEM rekening gehouden met biogene koolstofopslag?”
Er kan dus rekening gehouden worden met verschillende fasen, afhankelijk van de status dat voor een
circulair component gekozen wordt:
- De verwerking van de component, incl.
➢ Het transport naar de site (module A4) (hiervoor worden in TOTEM dezelfde
aannames gebruikt als voor nieuwe componenten) > zie « Environmental profile of
building element (update 2017) : 2.3.2.1. SCENARIO FOR THE TRANSPORTATION OF
BUILDING MATERIALS FROM FACTORY TO BUILDING SITE »
➢ De constructie op de site (module A5): de impacten met betrekking tot deze fase zijn
beperkt tot de volgende aspecten:
- Enkele uitvoeringsprocessen: graafwerken, energieverslindende processen
(blazen)
- Materiaalverlies: hiervoor wordt uitgegaan van een verlies van 5% voor alle
componenten.
- De gebruiksfase: onderhoud en vervangingen van een component (module B)
- Einde van de levensfase (module C)
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De impact van de levenscyclusfase productie wordt niet meegerekend. Volgens de redenering in de
normen rond LCA, reeds in rekening gebracht toen het gebouw aan zijn eerste levenscyclus begon.
> zie FAQ 2 ”Hoe worden de milieueffecten van gebouwen beoordeeld?”
Hieronder wordt een voorbeeld getoond van de impacten per levenscyclusfase voor een element (nietdragende binnenwand met een massieve structuur), bestaande uit kleibakstenen (188x88x48), gelegd
in cementmortel. De componenten waarmee dit element is opgebouwd werden gemodelleerd volgens
de 4 beschikbare statussen in TOTEM: nieuw, hergebruikt ex situ, hergebruikt in situ en bestaand
(weergegeven van links naar rechts).

75.

Omkeerbaarheidspotentieel van verbindingen van componenten uit de TOTEMbibliotheek

In TOTEM is een kwalitatieve beoordeling van het omkeerbaarheidspotentieel van verbindingen tussen
(generieke of specifieke) componenten toegevoegd. Dit omkeerbaarheidspotentieel heeft een
indicatieve waarde, maar is niet van invloed op het resultaat van de milieu-impactberekeningen. Het
doel is de aandacht van de gebruiker te vestigen op mogelijke alternatieven met een hoger
omkeerbaarheidspotentieel.
Het volgende pictogram wordt gebruikt om het omkeerbaarheidspotentieel van de verbindingen uit
te drukken:

Omkeerbare
verbindingen

Omkeerbare
verbindingen met lichte
herstelbare schade

Omkeerbare
verbindingen met niet
herstelbare schade

Niet omkeerbare
verbindingen
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De evaluatie van het omkeerbaarheidspotentieel is op verschillende niveaus in TOTEM geïntegreerd:
- In de componentenbibliotheek is een gekleurd pictogram beschikbaar naast de naam van de
component. De kleur van het pictogram geeft het omkeerbaarheidspotentieel aan, van rood
(niet omkeerbaar) tot groen (wel omkeerbaar). Aan de rechterkant van het scherm, onder het
gedeelte "Verbindingen en omkeerbaarheid", zijn de details van de beoordeling van het
omkeerbaarheidspotentieel beschikbaar, met inbegrip van het type montage en 4 aanvullende
indicatoren (alleen zichtbaar voor omkeerbare verbindingen): "Demontagegemak",
"Demontagesnelheid", "Behandelbaarheid" en "Robuustheid". Aan elk van deze indicatoren
wordt een score toegekend, die zichtbaar is via een staafdiagram. Bovendien is het nu mogelijk
de componentenbibliotheek te sorteren op verbindingstype en omkeerbaarheidspotentieel.
- In de elementenbibliotheek is het gekleurde pictogram beschikbaar naast de naam van de
component in de samenstellingstabel van het element. Bovendien is het mogelijk het
omkeerbaarheidspotentieel op elementniveau te tonen via een kleurgecodeerde visualisatie
op het elementendiagram. Daartoe moet het vakje "Toon het omkeerbaarheidspotentieel van
dit element" worden aangevinkt.
- In de rapporten onder een specifiek deel genaamd "Verbindingen en omkeerbaarheid". In dit
deel is de kleurcode op het elementniveau beschikbaar, evenals de samenstellingstabel van
het element of het gekleurde pictogram voor elke component van het element.
76.

Wat zijn de verschillende "niveaus" van omkeerbare verbindingen in TOTEM?

Er zijn twee hoofdverbindingsmodi:
- chemisch (of nat)
- mechanisch (of droog)
De chemische verbinding verhindert in het algemeen demontage zonder schade. De mechanische
verbinding daarentegen biedt meer mogelijkheden voor demontage. Met het oog op een goede
demonteerbaarheid wordt daarom sterk aangeraden waar mogelijk mechanische
verbindingstechnieken (schroeven, spijkers …) te gebruiken in plaats van chemische (kleefstoffen,
teer …).
TOTEM bevat nu een kwalitatieve beoordeling van het omkeerbaarheidspotentieel van verbindingen.
Deze is gebaseerd op de onderstaande schaal en resulteert in een evaluatie op basis van 4
omkeerbaarheidsniveaus:
Type montage

Potentiel de réversibilité des connexions

Geklemd en gekit

Omkeerbare verbindingen

Bevestigd met clips

Omkeerbare verbindingen

Met scharnieren bevestigd (scharnieren niet gemodelleerd)

Omkeerbare verbindingen

Los gelegd

Omkeerbare verbindingen

Verankerd

Omkeerbaar verbindingen met lichte schade

Met bouten bevestigd

Omkeerbaar verbindingen met lichte schade

Geschroefd

Omkeerbaar verbindingen met lichte schade

Los gelegd gevoegd met zand-cementmortel (R = Rmat)

Omkeerbaar verbindingen met lichte schade

Bevestigd met spouwhaken en clips
(toe te voegen componenten)

Omkeerbare verbindingen met niet herstelbare schade

Gemetseld met kalkmortel (Rjoint < Rmat)

Omkeerbare verbindingen met niet herstelbare schade
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Type montage

Potentiel de réversibilité des connexions

Bevestigd met kalkmortel (R = Rmat)

Omkeerbare verbindingen met niet herstelbare schade

Genageld

Omkeerbare verbindingen met niet herstelbare schade

Geniet

Omkeerbare verbindingen met niet herstelbare schade

Getapet (tape niet gemodelleerd)

Omkeerbare verbindingen met niet herstelbare schade

Gemetseld met cementmortel (Rvoeg ≥ Rmat)

Niet omkeerbare verbindingen

Gemetseld met bastaardmortel (Rvoeg ≥ Rmat)

Niet omkeerbare verbindingen

Gelijmd metselwerk (Rvoeg ≥ Rmat)

Niet omkeerbare verbindingen

Gelijmd

Niet omkeerbare verbindingen

Gelijmd en genageld

Niet omkeerbare verbindingen

Gelijmd en bevestigd met pluggen

Niet omkeerbare verbindingen

Gelijmd en gevoegd met cementmortel

Niet omkeerbare verbindingen

Los gelegd maar bedekt door/verzonken in beton

Niet omkeerbare verbindingen

Los gelegd maar gevoegd met cementmortel

Niet omkeerbare verbindingen

Mechanisch bevestigd maar bedekt door beton

Niet omkeerbare verbindingen

Geschroefd maar bedekt met voegvuller

Niet omkeerbare verbindingen

Gelast

Niet omkeerbare verbindingen

Ingegraven, omkeerbaar maar
niet gemakkelijk bereikbaar voor hergebruik

Niet omkeerbare verbindingen

Gespoten (chemisch gehecht)

Niet omkeerbare verbindingen

In massa gegoten/vastgezet (chemisch gehecht)

Niet omkeerbare verbindingen

Deklaag (chemisch gehecht)

Niet omkeerbare verbindingen

Pleister (chemisch gehecht)

Niet omkeerbare verbindingen

77.

Wat zijn de 4 aanvullende indicatoren met betrekking tot circulariteit?

Als een verbinding omkeerbaar is (met of zonder potentiële schade), is een eerste belangrijke stap
naar circulariteit gezet. Het werkelijke hergebruikpotentieel van het betrokken component zal echter
nog worden beïnvloed door andere bepalende aspecten. Deze zijn in TOTEM geïntegreerd in de vorm
van de volgende 4 aanvullende kwalitatieve indicatoren:
- eenvoud van demontage
- snelheid van demontage
- hanteerbaarheid
- robuustheid
De verschillende evaluatieniveaus van deze 4 kwalitatieve indicatoren worden hieronder gedetailleerd
beschreven en zijn opgenomen in de componentenbibliotheek van TOTEM (behalve voor
componenten waarvan de verbindingen niet omkeerbaar zijn):
« Eenvoud van demontage »
Eenvoudig - geen specifiek gereedschap nodig.
Eenvoudig - gebruik van specifiek doch gangbaar gereedschap nodig.
Eenvoudig, maar het verzamelen van het materiaal is een intensieve bezigheid (bv. materiaal in bulk).
Complexer - vraagt om specifieke tools en/of kennis.
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« Snelheid van demontage »
Snelle demontage.
Snelle demontage, licht materiaal.
Snelle demontage, materiaal los gelegd /in bulk.
Enigszins snelle demontage.
Demontage van snel tot traag afhankelijk van componentafmetingen.
Demontage van snel tot traag afhankelijk van componentafmetingen en aantal bevestigingen per afstandseenheid.
Trage demontage (omwille van afmetingen, gewicht en/of bevestigingsmethode).

« Hanteerbaarheid »
Gemakkelijk manueel te hanteren (beperkte afmetingen en gewicht): één arbeider is meestal voldoende.
Gemakkelijk manueel te hanteren: één tot twee arbeiders nodig afhankelijk van afmetingen.
Kan manueel worden gehanteerd, maar door grootte, gewicht en/of benodigde tools zijn twee of meer arbeiders nodig.
Minstens twee arbeiders en specifiek bijkomend gereedschap nodig.
Afmetingen zijn werkbaar maar het gewicht zorgt voor een sterk beperkte hanteerbaarheid.

« Robuustheid »
Materiaal is goed bestand tegen demontage.
Demontage is mogelijk maar moet voorzichtig gebeuren om geen schade te veroorzaken.
Materiaal met een lange levensduur, demontage is mogelijk maar moet voorzichtig gebeuren om geen schade te
veroorzaken.
Demontage is mogelijk maar kan schade veroorzaken omwille van het gebrukte type montage of fixatie.
Demontage is mogelijk maar zal wellicht schade veroorzaken omwille van het gebruikte type type montage of fixatie.
Demontage is mogelijk maar zal wellicht schade veroorzaken omwille van het gebruikte type montage en gereedschap en
de aanwezigheid van bijkomende lagen.

TOTEM en energie
78.

Hoe wordt het energieverbruik verrekend in TOTEM?

TOTEM beoordeelt de milieueffecten van de bouwelementen en de gebouwen over hun volledige
levenscyclus. Tijdens de gebruiksfase wordt onder meer het energieverbruik beoordeeld. In deze
versie is het energieverbruik gebaseerd op:
- De transmissieverliezen van elementen die deel uitmaken van de gebouwschil (en dus
onderhevig zijn aan warmteverliezen): deze worden berekend op basis van de U-waarde van
de elementen uit de 'verliescategorieën'. > zie FAQ 80 ”Voor welke elementen heeft de Uwaarde een invloed op de resultaten?”
- De standaard aanname voor het verwarmingstoestel in TOTEM is een condenserende gasketel.
- De ventilatieverliezen op gebouwniveau: dit is een inschatting van de ventilatieverliezen door
gecontroleerde ventilatie en ventilatieverliezen door infiltratie; deze inschattingen worden
o.a. gemaakt op basis van het warmteverliesoppervlak, het verwarmde volume van het
gebouw en een aantal vaste parameters zoals:
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o
o
o
o

Waarde voor de luchtdichtheid bij 50 Pa drukverschil (= 12 m³/(h.m²), default waarde
in de EPB-software)
Het ventilatievoud van het ventilatiesysteem en van de infiltratie (= 1/h)
Een factor gerelateerd aan de uitvoeringskwaliteit van het ventilatiesysteem (= 1,5,
default waarde in de EPB-software)
Een reductiefactor voor een ventilatiesysteem zonder warmterecuperatie (= 1)

In de huidige versie van TOTEM zijn deze default waarden niet aanpasbaar door de gebruiker. Hierdoor
kan het zijn dat de berekening van de ventilatieverliezen resulteert in een onder- of overschatting van
de werkelijke ventilatieverliezen. Toch raden we aan om de ventilatieverliezen in rekening te brengen,
omdat de berekening van de impact van het energiegebruik van het gebouw tijdens de gebruiksfase
op deze manier dichter aansluit bij de resultaten van de EPB-berekening.
Voor de berekening van de ventilatieverliezen kan de gebruiker kiezen uit deze 3 opties:
1) (aanbevolen): Neem de ventilatieverliezen mee in de berekening van de milieuscores van het
gebouw en voer handmatig het verwarmd volume van het gebouw in (zonder rekening te
houden met onverwarmde ruimtes: garages, kelders …).
2) Neem de ventilatieverliezen mee in de berekening van de milieuscores van het gebouw, maar
laat TOTEM het verwarmde volume berekenen; in dit geval wordt een automatische
berekening voorgesteld op basis van het bruto vloeroppervlak (= bruto vloeroppervlak x 3 m).
Dit volume komt niet altijd overeen met het 'verwarmd’ volume van het gebouw, wat kan
leiden tot overschatting van de ventilatieverliezen.
3) Neem de ventilatieverliezen niet mee in de berekening van de milieuscores van het gebouw
en neem alleen de transmissieverliezen mee. Deze optie wordt niet aanbevolen, maar kan
worden gekozen door het uitvinken van het selectievakje "ventilatieverliezen meerekenen" bij
de eigenschappen van het gebouw.
Opmerking: Bij een doorrekening op het niveau van een gebouwelement houdt TOTEM enkel rekening
met de transmissieverliezen.
79.

Kunnen de resultaten, verkregen met de EPB-software, gebruikt worden?

In de huidige versie van TOTEM is dit niet mogelijk. De gegevens kunnen niet uit de EPB-tools
geïmporteerd worden, maar in een toekomstige versie van TOTEM zal dit wel mogelijk gemaakt
worden.
80.

Voor welke elementen heeft de U-waarde een invloed op de resultaten?

Standaard wordt de impact gerelateerd aan het energieverbruik van een gebouw beïnvloed door de
volgende elementcategorieën:
- Vloer: vloer op volle grond, zoldervloer, vloer boven een onverwarmde ruimte.
- Wand: buitenwand, kelderwand, wand in contact met een onverwarmde ruimte en
gordijngevel.
- Dak: plat dak en hellend dak.
- Opening: buitendeur en -raam.
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Ze zijn in de tool herkenbaar door het pictogram ‘ ’ en het standaard aangevinkte selectievakje in
de kolom ”Energieberekening”. De gebruiker kan deze standaardconfiguratie aanpassen door het
selectievakje aan- of uit te vinken. Op die manier kan per element bepaald worden of het deel uitmaakt
van het warmteverliesoppervlak van het gebouw en dus ook of de energiegerelateerde milieu-impact
in rekening moet gebracht worden in de totale milieu-impact van het gebouw of niet.
Opmerking: Bepaalde componenten uit de bibliotheek hebben geen energiegerelateerde milieu-impact
(zelfs niet wanneer de componenten gebruikt worden binnen een element dat bijdraagt aan de
energiegerelateerde milieu-impact door transmissieverlies). Deze componenten kunnen in de
bibliotheek herkend worden door het feit dat er noch een lambda noch een R-waarde bijstaat.
81.

Welke lambdawaarde wordt in TOTEM gebruikt?

De standaard lambdawaarden in de bibliotheek van componenten en voorgedefinieerde elementen,
is gebaseerd op de NBN B 62-002:2008 norm (Annex A en B), behalve voor de isolatiecomponenten.
Voor de isolatiecomponenten wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde waarde van de
lambdawaarden uit de EPBD databank (06/2016) (www.epbd.be). Deze EPBD-databank is deels
gebaseerd op de lambdawaarden die de fabrikanten meegeven. Indien een isolatiecomponent niet
beschikbaar is in de EPBD-databank, wordt een realistische lambdawaarde vastgelegd op basis van een
expert-inschatting in combinatie met informatie uit voorgaande studies.
Voor isolatiecomponenten kan de gebruiker van de tool de lambdawaarden wijzigen.
> zie FAQ 45 ”Kan ik de lambdawaarde van een component wijzigen?”
82.

TOTEM en grijze energie

Grijze energie wordt vaak gedefinieerd als de hoeveelheid energie die wordt verbruikt tijdens de
levenscyclus van een materiaal of product, met uitzondering van energie die verband houdt met het
gebruik. De hoeveelheid grijze energie (niet-hernieuwbare hoeveelheid) van een element of gebouw
kan in TOTEM worden berekend op basis van de indicator "Totaal gebruik van niet-hernieuwbare
primaire energiebronnen", waarbij alleen rekening wordt gehouden met het effect in verband met
materialen. Selecteer daartoe in de resultaten "Levenscyclusfasen - materialen" in de filter
"Levenscyclusfasen".

Methode en data voor de beoordeling van de milieu-impact
83.

Hoe werd de TOTEM-evaluatiemethode ontwikkeld?

De methode voor de beoordeling van de milieu-impact in TOTEM is gebaseerd op twee normen:
- De norm EN 15804: Duurzaamheid van bouwwerken – Milieuverklaringen van producten –
Basisregels voor de productgroep bouwproducten. De TOTEM-beoordelingsmethode voldoet
aan de basisprincipes van de norm (EN15804+A2).
- De norm EN 15978:2012: Duurzaamheid van constructies - Beoordeling van milieuprestaties
van gebouwen - Rekenmethode.
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Deze normen definiëren een uniform kader voor de beoordeling van de milieuprestaties gedurende de
gehele levenscyclus van materialen (in TOTEM worden deze “componenten” genoemd) en gebouwen.
Zo worden bijvoorbeeld de in aanmerking te nemen indicatoren en de fasen van de levenscyclus
gedefinieerd.
De data die in TOTEM worden gebruikt, zijn aangepast aan de Belgische context. Meer bepaald gaat
het over volgende elementen:
- De Europese of Belgische energiemix voor elektriciteitsproductie
- Transportscenario's voor de invoer van primaire grondstoffen
- Transportafstanden van materialen (van de fabriek naar de bouwplaats)
- De levensduur van de materialen, componenten en elementen
- Scenario's voor het einde van de levensduur van materialen (transportgegevens en type
afvalverwerking)
Alle details van de TOTEM-beoordelingsmethode worden beschreven in de publicatie "Environmental
profile of building elements [update 2020]" (alleen beschikbaar in het Engels) die hier kan worden
gedownload.
84.

Op welke gegevens is de beoordeling van de milieu-impact van componenten in de
TOTEM-bibliotheek gebaseerd?

In de TOTEM-bibliotheek worden twee types van milieu-impactdata weergegeven:
1) Data voor generieke componenten.
2) Data voor specifieke componenten op basis van een milieuproductverklaring (een EPD of
Environmental Product Declaration) conform het B-EPD programma.
De generieke componenten uit de bibliotheek van TOTEM zijn gebaseerd op:
- De generieke gegevens van de databank Ecoinvent 3.6;
- Typische Belgische scenario’s (gegevens over het transport van producten in België, alsook
afvalscenario’s);
- Algemene productinformatie (literatuuronderzoek, technische productfiches …).
De specifieke componenten uit de TOTEM-bibliotheek (EPD’s) werden gecontroleerd, gevalideerd en
in de Belgische B-EPD databank gepubliceerd (meer informatie: www.b-epd.be). Deze B-EPD’s zijn
gebaseerd op:
- Specifieke data i.v.m. de productsamenstelling, het productieproces, het gebruik e.d.;
- Generieke gegevens (achtergronddata) uit de Ecoinvent, GaBi of een andere databank (de
specifieke versie kan verschillen per EPD);
- Specifieke scenario’s voor het product waarvoor de EPD gedeclareerd wordt.
Indien de EPD een referentielevensduur declareert die verschilt van de levensduur van het gebouw
(standaard 60 jaar in TOTEM), worden nog enkele berekeningen gedaan om representatieve resultaten
te bekomen:
- Module B2: de gedeclareerde B2-impact (B2EPD) wordt “herschaald” naar de
gebouwlevensduur op basis van de formule:
𝐵2 = 𝐵2𝐸𝑃𝐷 ∗

𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠𝑑𝑢𝑢𝑟 𝑔𝑒𝑏𝑜𝑢𝑤
𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠𝑑𝑢𝑢𝑟 𝐸𝑃𝐷
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-

Module B4: toepassing van de algemene vervangingslogica (indien vervanging nodig is: impact
van modules A1-A5 + C1-C4)

Indien niet alle levenscyclusmodules gedeclareerd worden in de B-EPD (zie afbeelding) worden
volgende aannames doorgerekend voor de ontbrekende modules:

-

Module A5: 5% van de productverliezen (impact van modules A1-A4 + C2-C4)
Module B2: hetzelfde onderhouds- en schoonmaakscenario als voor een gelijkaardige
generieke TOTEM component
Module B4: toepassing van de algemene vervangingslogica (indien vervanging nodig is: impact
van modules A1-A5 + C1-C4)
Module B6: berekening van het nodige energieverbruik o.b.v. de lambda / R-waarde van het
product
Module C1: berekening o.b.v. worst-case afbraakscenario

Meer informatie over wat er in de EPD wordt meegenomen in de berekening kan teruggevonden
worden in de beschrijving van de EPD en de details die beschikbaar zijn voor iedere EPD.
> zie FAQ 23 ”Wat is een EPD en hoe herken ik deze in TOTEM?”
85.

Zijn updates van de databanken voor de generieke componenten gepland?

Ja, er worden updates van de databank voor de generieke componenten voorzien. De timing van deze
updates hangt af van de timing van nieuwe versies van Ecoinvent die ter beschikking zullen worden
gesteld, alsook de mate waarin deze nieuwe versies grote veranderingen bevatten specifiek voor data
uit de bouwsector.
86.

Wat is biogene koolstof? Wordt in TOTEM rekening gehouden met biogene
koolstofopslag?

Biogene koolstof is de CO2 uit de lucht die door planten wordt opgeslagen door middel van
fotosynthese. Als plantaardig materiaal wordt gebruikt voor de productie van bouwmaterialen
(materialen op basis van hout, hennep, vlas, stro ...) wordt deze koolstof tijdens de levensduur van het
materiaal opgeslagen. Aan het einde van de levensduur wordt deze oftewel terug vrijgegeven
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(verbranding, storting) oftewel overgebracht naar een andere levenscyclus door recyclage of
hergebruik van het product.
Over de gehele levenscyclus is de biogene koolstofbalans dus nul (de hoeveelheid die wordt
geabsorbeerd om het plantaardige materiaal te produceren is gelijk aan de hoeveelheid die wordt
uitgestoten of overgedragen aan het einde van de levensduur).
Opmerking: Biogene koolstof is gekoppeld aan een korte cyclus. Daarom wordt aangenomen dat
aardolieproducten, hoewel ze zijn afgeleid van plantaardige grondstoffen maar over zeer lange cycli
(buiten de menselijke schaal), geen biogene koolstof bevatten.
Er zijn twee manieren om biogene koolstof in levenscyclusanalyses in rekening te brengen:
- Ofwel wordt de koolstoffixatie in de productiefase in rekening gebracht. In dit geval moet ook
rekening worden gehouden met de uitstoot van deze biogene koolstof in de atmosfeer aan
het einde van de levenscyclus (of de overdracht naar de volgende levenscyclus in het geval van
recycling of hergebruik).
- Ofwel worden de twee biogene koolstofstromen (fixatie en emissie) verwaarloosd omdat de
totale levenscyclusbalans sowieso nul is.
De eerste manier wordt toegepast in TOTEM. Het effect van tijdelijke koolstofopslag op de
opwarming van de aarde (tijdelijke verlaging van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer)
wordt, overeenkomstig de Europese normen voor de levenscyclusanalyses van bouwproducten en gebouwen (EN 15804 & EN 15978), niet in rekening gebracht in TOTEM.
> zie FAQ 83 ”Hoe werd de TOTEM-evaluatiemethode ontwikkeld?”
De biogene koolstof in een element of gebouw wordt uitgedrukt in kilogram koolstof (kg C) en is te
vinden in de samenvatting van de resultaten door te klikken op het vakje "Toon meer milieuinformatie".
87.

Welke frequenties worden in aanmerking genomen voor het onderhoud en de
vervanging van de componenten?

De frequentie van de (grote en kleine) onderhoudsbeurten varieert naargelang de component. De
vervanging van een component houdt verband met de levensduur ervan en houdt ook rekening met
zowel de elementlevensduur als de gebouwlevensduur. > zie FAQ 88 ”Hoe worden de vervangingen
van componenten en elementen in rekening gebracht binnen TOTEM?”
Er werden verschillende bronnen geraadpleegd om de informatie over de frequentie van onderhoud
en vervanging in de scenario’s van de methodologie zo juist mogelijk te implementeren. Bijgaand vind
je de links naar aanvullende documentatie met informatie voor alle types van componenten, met
vermelding van de bronnen.
Documentatie “Maintenance scenarios TOTEM” (enkel in het EN)
Documentatie “Levensduren in TOTEM” (NL)
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88.

Hoe worden de vervangingen van componenten en elementen in rekening gebracht
binnen TOTEM?

Standaard wordt binnen TOTEM gerekend met een levensduur van 60 jaar voor gebouwen. Ieder
gebouw wordt opgebouwd uit elementen, die telkens hun eigen levensduur hebben. Elementen
bestaan op hun beurt dan weer uit componenten, ook met hun eigen specifieke levensduur. Indien de
levensduur van componenten / elementen korter is dan deze van het gebouw, zullen vervangingen
van deze componenten of elementen nodig zijn om te zorgen dat het gebouw zal blijven voldoen aan
zijn structurele, functionele en/of technische vereisten. In het document “Levensduren in TOTEM” zijn
overzichten opgenomen van de veronderstelde levensduren van de elementen en componenten.
Het aantal vervangingen dat nodig is wordt als volgt bepaald:
[levensduur gebouw (60 jaar) / levensduur element of component (x jaar)] – 1.
Stel dat een element bijvoorbeeld een levensduur heeft van 20 jaar, dan zullen er 2 vervangingen
plaatsvinden, nl. in jaar 20 en jaar 40. Voor een element met een levensduur van 25 jaar is het resultaat
minder duidelijk: men zou een vervanging kunnen doen in jaar 25 en 50, maar deze laatste vervanging
kan ook worden uitgesteld gezien het gebouw zijn levenseinde zal bereiken in jaar 60 en het dus de
investering niet waard is. Voor deze “complexere” situaties wordt binnen TOTEM rekening gehouden
met een sperperiode (zie onderstaande figuur voor de in TOTEM gebruikte hiërarchie). Tijdens deze
sperperiode, die wordt afgetrokken van de levensduur van het hiërarchische bovenliggend niveau,
wordt geen rekening gehouden met een vervanging. Deze logica wordt toegepast op alle hiërarchische
niveaus van het gebouw en is dus van toepassing op het niveau van elementen, componenten, groot
en klein onderhoud.
Levensduur gebouw (60 jaar)

Vervanging element

Vervanging component

Groot onderhoud

Klein onderhoud

De sperperiode komt overeen met:
- Voor componenten: de helft van de levensduur van de component (bv. verf met een
levensduur van 10 jaar heeft een sperperiode van 5 jaar)
- Voor structurele elementen: 1 jaar (wat inhoudt dat een vervanging altijd zal plaatsvinden aan
het einde van de levensduur van het element)
- Voor niet-structurele elementen: de helft van de levensduur van het element (bv. voor een
binnendeur met een levensduur van 50 jaar is de sperperiode 25 jaar) > zie FAQ 87 ”Welke
frequenties worden in aanmerking genomen voor het onderhoud en de vervanging van de
componenten?”
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Een voorbeeld is een verflaag aangebracht op een niet-dragende binnenwand met een lichte structuur:
- Levensduur van het element (lichte niet-dragende binnenwand) bedraagt 30 jaar
(sperperiode = 15 jaar, vervanging nodig in jaar 30).
- Levensduur van de verflaag bedraagt 10 jaar (sperperiode = 5 jaar, vervanging van de verflaag
nodig in jaar 10, 20, 40 en 50).
Opmerking: In jaar 30 rekent TOTEM geen vervanging van de verflaag in gezien het
gehele element dat jaar vervangen zal worden (bovenliggend niveau).
- Groot onderhoud moet plaatsvinden om de 5 jaar (sperperiode = 2,5 jaar, groot onderhoud
nodig in jaar 5, 15, 25, 35, 45 en 55).
Opmerking: In jaar 10, 20, 40 en 50 rekent TOTEM geen groot onderhoud in gezien de
gehele verflaag dat jaar vervangen zal worden (bovenliggend niveau). In jaar 30 wordt
ook geen groot onderhoud ingerekend, gezien het gehele element vervangen zal
worden.
- Klein onderhoud is niet van toepassing op de verflaag.

89.

Welke impacten worden meegenomen bij de vervanging van een component /
element?

Wanneer een component / element vervangen moet worden gedurende de levensduur van het
gebouw, wordt er per vervanging een impact ingerekend die gelijk is aan de som van de impacten
tijdens de productie, verwerking en einde levensduurfase van de component / het element. Met
andere woorden, alle impacten behalve deze van de gebruiksfase (bv. schoonmaak) worden
ingerekend in de levenscyclusfase “vervanging”. De impact van de gebruiksfase blijft natuurlijk
aanwezig tot het einde van de levensduur.

Impact vervanging

Productie
x

Levenscyclusfasen die worden meegenomen
Verwerking
Gebruik
Levenseinde
x
x

Helpdesk
90.

Met wie moet ik contact opnemen als ik algemene vragen heb over TOTEM?

Met alle vragen over het project of de tool kan je terecht bij de TOTEM-helpdesk via het
contactformulier op deze webpagina: https://www.totem-building.be/pages/help.xhtml
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Toekomstige ontwikkelingen van TOTEM
91.

Welke ontwikkelingen zijn nog voorzien voor de TOTEM-tool?

In de toekomstige versies van de TOTEM-tool zal bijzondere aandacht besteed worden aan de
volgende aspecten (onvolledige lijst in willekeurige volgorde):
- Verdere aanvulling van de TOTEM-bibliotheek met specifieke gegevens uit EPD's
(Environmental Product Declarations) uit de B-EPD databank;
- Uitbreiding van de categorieën van elementen die in aanmerking worden genomen in de
TOTEM-tool (binnenkort worden bijvoorbeeld nog trappen en technische installaties
toegevoegd als categorieën);
- Verbetering van de koppelingen tussen TOTEM en de EPB-tool om het invoeren van gegevens
door de gebruiker te vereenvoudigen;
- Integratie van de EPB-methode om het energieverbruik tijdens de gebruiksfase van het
gebouw te berekenen in TOTEM;
- Doorontwikkeling van de TOTEM-tool om uitwisseling met de BIM-tools mogelijk te maken;
- Doorontwikkeling van de methode om gerenoveerde elementen/gebouwen te beoordelen;
- Doorontwikkeling van de methode met betrekking tot het hergebruik van materialen (in situ
of ex situ);
- Doorontwikkeling van de methode met betrekking tot het circulair ontwerp;
- Verbetering van de methode voor het modelleren van elementen uit de categorie
'openingen'.
92.

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen?

Wanneer je je account aanmaakt om toegang te krijgen tot de tool, geeft je ons je e-mailadres door.
Op dit adres zullen wij je kunnen informeren over de ontwikkelingen van de TOTEM-tool.
Bovendien kan je kiezen om je in te schrijven op de TOTEM-nieuwsbrief die jou op de hoogte houdt
van toekomstige updates en evoluties van TOTEM.

TOTEM en andere duurzaamheidsbeoordelingsinstrumenten
93.

Kan TOTEM gebruikt worden binnen BREEAM?

Sinds maart 2020 kan TOTEM worden gebruikt voor BREEAM-certificering.
Meer specifiek kan TOTEM ingezet worden voor de beoordeling van het MAT01 criterium in de
volgende 3 beoordelingssystemen:
- BREEAM International New Construction 2013 and 2016, voor criterium MAT01 'life cycle
impacts'.
- BREEAM International Refurbishment and Fit Out 2015 calculators, voor criterium MAT01
'Environmental Impact of Materials'.
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Met TOTEM kan de maximale score van "5+ EXEMPLARY" of "6+ EXEMPLARY" (afhankelijk van het
beoordelingssysteem) behaald worden. Voor meer info over de procedure voor het gebruik van
TOTEM binnen een BREEAM-certificering kan je terecht op onderstaande webpagina:
https://kb.breeam.com/knowledgebase/building-lca-tools-recognised-by-breeam/
Als BREEAM-assessor kan je op de BREEAM-website de 'MAT01-calculators' terugvinden die aan de 3
beoordelingssystemen gekoppeld zijn. In deze bestanden heeft telkens een specifiek werkblad
betrekking op de TOTEM-tool: in dit werkblad kan een assessor de elementcategorieën die
gemodelleerd zijn voor certificatie (sommige categorieën zijn verplicht) specificeren en bekijken welke
score (aantal credits) hij maximaal kan behalen.
Voor de rubriek ‘bijkomende vragen (niet gerelateerd aan de score)’ moeten nog een aantal
bijkomende parameters worden ingevuld, nl. de hoeveelheid netstroom, aardgas, kolen en stookolie
(in kWh/jaar) die gebruikt wordt voor het operationeel energieverbruik voor verwarming, koeling …
Deze waarden kan je terugvinden bij de gedetailleerde resultaten van je gebouw onder de rubriek
Energie vs. materiaal impact. Als je onderaan deze rubriek klikt op de knop ‘
’ worden de CO2-equivalenten voor de levenscyclusfase
“operationeel energieverbruik voor verwarming” omgezet naar een waarde in kWh/jaar.
Enkel de waarde voor aardgas kan worden berekend in TOTEM, gezien de standaard aanname voor
het verwarmingstoestel in TOTEM een condenserende gasketel is. Deze evaluatie wordt gemaakt aan
de hand van de onderstaande formule:

De andere waarden worden niet berekend in TOTEM (zie ook onderstaand voorbeeld). De resultaten
kunnen ook geëxporteerd worden naar een Excel-bestand.

94.

Kan TOTEM gebruikt worden binnen GRO?

Binnen het criterium MAT2 omtrent de materiaalkeuze in bouwprojecten wordt het gebruik van
TOTEM voorgeschreven. Er worden 3 stappen voorgesteld:
1) Na het ingeven van het volledige gebouw, worden de 4 elementen die de grootste bijdrage
hebben aan de totale milieu-impact van het project geïdentificeerd (uit ten minste 2
verschillende elementcategorieën).
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2) Voor deze 4 elementen worden vervolgens ten minste 3 varianten met een andere
samenstelling gemodelleerd, bestudeerd en vergeleken op vlak van de milieu-impact om zo de
meest optimale oplossing voor het project te vinden.
3) Tot slot wordt de meest optimale variant (op vlak van milieu-impact, maar ook rekening
houdend met alle andere randvoorwaarden van het project) geselecteerd.
Voor meer info over de toepassing van TOTEM binnen GRO verwijzen we graag door naar de GROhandleiding van Het Facilitair Bedrijf (criterium MAT2), zie https://www.vlaanderen.be/vlaamseoverheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-wegnaar-toekomstgerichte-bouwprojecten
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