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Toelichting 
 
Dit document bevat interpretaties van de BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 Beoordelingsrichtlijn. Voor een beoordeling geldt 
daarmee de combinatie 'BRL waartegen is geregistreerd + de voor die versie vermelde interpretaties'. Interpretaties van 
voorgaande BRL-versies blijven vermeld zolang er projecten zijn die onder die versie geregistreerd staan. Alle interpretaties 
gelden ook voor een lager versienummer dan in onderstaande tabel vermeld indien van toepassing op exact dezelfde tekst. 
 

Algemene interpretaties  

MAN 01 - Projectontwerp  
Criterium 8  
 
Criterium 8 van MAN 01 is enkel van toepassing op de onderwijsfunctie. De kruisjes bij de functies 
gezondheidszorg en laboratorium in tabel 6 van hoofdstuk 3 moeten worden genegeerd. 
 

Datum publicatie 
19 maart 2021 

HEA 01 – Visueel comfort 
Criterium 8 en 9  
 
Criteria 8 en 9 van HEA 01 zijn niet van toepassing op de industriefunctie. De kruisjes bij de functie 
industrie in tabel 6 van hoofdstuk 3 moeten worden genegeerd.  
 
 

Datum publicatie 
19 maart 2021 

 
Management  

MAN 05 – Overdracht naar beheer en nazorg 
Ontbrekende tekst 
 
Bij CN6 ontbreekt er tekst. De volledige CN6 moet gelezen worden als: 
 
Relevante informatie voor publicatie 
Dit omvat de volgende informatie over het gebouw en zijn prestaties: 

1. Een basisbeschrijving van het project en gebouw 
2. BREEAM-beoordeling en score 
3. De belangrijkste innovatieve en weinig impactvolle ontwerpkenmerken van het gebouw 
4. Projectkosten 
5. Projectgrootte: vloeroppervlak, bouwplaatsoppervlak 
6. Voorzieningen beschikbaar voor gebruik door de gemeenschap (indien relevant) 
7. Alle stappen die tijdens het bouwproces worden genomen om de milieu-impact te 

verminderen, d.w.z. innovatieve bouwmanagementtechnieken 
8. Voorspelde en werkelijke kooldioxide-uitstoot of classificatie van het 

energieprestatiecertificaat (indien beschikbaar) 
9. Resultaten van de POE-studie om lessen uit het project te delen, waaronder 

a. Gebruikerstevredenheid 
b. Energie en waterconsumptie, opwekking van hernieuwbare energie en gebruik van 
gerecycled en grijswater. 

 

Datum publicatie 
19 maart 2021 

MAN 04 - Commissioning en overdracht  
Criterium 7  
 
Ten behoeve van criterium 7 in de credit MAN 04 is de NEN-EN ISO 9972 toegevoegd aan de 
referenties. De betreffende referentie:  
- NEN-ISO 9972: Thermische eigenschappen van gebouwen  
- Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen - Overdrukmethode 
 

Datum publicatie 
29 januari 2021 

MAN 04 - Commissioning en overdracht  
BREEAM-NL instructie 113  
 
In de credit MAN 04 CN10 is abusievelijk verwezen naar de BREEAM-NL instructie 103 
luchtdoorlatendheid koel- en vriescellen (en -huizen)”. De verwijzing moet zijn naar de BREEAM-NL 
instructie 113. 
 

Datum publicatie 
29 januari 2021 
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Gezondheid  

HEA 06 – Veilige toegang en toegankelijkheid 
CN6 
 
Bij criterium 6 van de credit HEA 06 wordt verwezen naar CN6, maar deze verwijzing is van 
toepassing op CN5. 
 

Datum publicatie 
19 maart 2021 

HEA 01 – Visueel comfort 
Verblijfsruimte  
 
Alle werkplekken in een verblijfsruimte dienen aan de criteria-eisen van HEA 01 te voldoen. Ruimte 
bestemd voor het verblijven van mensen gedurende ten minste een aaneengesloten periode van 30 
minuten per dag, dan wel waarin voor de betreffende gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten 
plaatsvinden. Een verblijfsruimte voldoet aan de minimumcriteria ten aanzien van oppervlakte en 
hoogte uit het Bouwbesluit. 
 

Datum publicatie 
19 maart 2021 

HEA 01 – Visueel Comfort  
Zorgfunctie in tabel HEA 01.1  
 
De zorgfunctie ontbrak in de tabel HEA 01.1. Deze is conform bovenstaande stuk tabel toegevoegd. 
Beddenkamers kennen hetzelfde uitgangspunt als hotelkamers, spreekkamers hetzelfde als kantoor 
en behandelkamers verkoopruimtes. 

 

Datum publicatie 
29 januari 2021 

HEA 04 – Thermisch Comfort  
Criterium 8  
 
Ten behoeve van de credit HEA 04 criterium 8 is er een definitie van het begrip RMOT toegevoegd 
aan de credit. De betreffende definitie: - Running Mean Outdoor Temperature (RMOT) is de 
gemiddelde gewogen temperatuur van de buitenlucht. 
 

Datum publicatie 
29 januari 2021 

 
Energie  

ENE 01 – Energie-efficiëntie 
Overwogen energietechnieken 
 
De minimale vereiste moet gelezen worden als; Aan de hand van de volledige uitwerking van het 
energieconcept van het gebouw wordt aangetoond dat alle energietechnieken met lage CO2 uitstoot 
zijn overwogen. Als deze energietechnieken zijn toegepast in het gebouw, dan moet worden 
aangetoond waar deze zijn toegepast in het gebouw. 
 

Datum publicatie 
19 maart 2021 

ENE 06 - Energiezuinige liften, roltrappen en rolpaden  
Criterium 6  
 
Criterium 6 van de credit ENE 06 is onderdeel van tabel 6 in hoofdstuk 3. Dezelfde kruisjes moeten 
worden aangehouden als bij criterium 5. 
 

Datum publicatie 
29 januari 2021 

 
Transport  

TRA 01 - Aanbod van openbaar- en bedrijfsvervoer  
Bijeenkomstfunctie  

Datum publicatie 
13 november 2020 
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Onder aanvullingen op de criteria is CN3 komen te vervallen. Een bijeenkomstfunctie wordt altijd als 
bijeenkomstfunctie gewaardeerd. 
 
 
 
TRA 01 - Aanbod van openbaar- en bedrijfsvervoer  
Criterium 4  
 
Criterium 4 van de credit TRA 01 is onderdeel van tabel 6 in hoofdstuk 3. Dezelfde kruisjes moeten 
worden aangehouden als bij criterium 3. 
 

Datum publicatie 
29 januari 2021 

 
 
Water  

WAT 01 - Waterverbruik  
CN2  
 
CN2, bestaand vervoersplan hoort niet bij WAT 01 en moet buiten beschouwing worden gelaten 
voor de beoordeling van het credit WAT 01. 
 

Datum publicatie 
11 november 2020 

 
 
Materialen  

MAT 01 – Milieubelasting van bouwmaterialen 
Referentie laboratoria 
 
Voor laboratoria (gebruiksfunctie industrie) wordt de referentie toegepast van 'Utiliteit, geen 
Industrie' in Guidance Note 42. 
 

Datum publicatie 
19 maart 2021 

MAT 07 - Losmaakbaarheid  
Losmaakbaarheidstool  
 
Waar wordt gesproken over losmaakbaarheidstool, dient gelezen te worden een door de DGBC 
goedgekeurde losmaakbaarheidstool. Een overzicht van de goedgekeurde tools zal beschikbaar zijn 
op de website van BREEAM-NL. 
 
 

Datum publicatie 
13 november 2020 

 
Afval  

WST 05 - Klimaatadaptatie  
Foutieve opmaak  
 
De tekst bovenaan pagina 233, tot aan het kopje definities is onderdeel van de methodiek en zou 
boven het kopje bewijsmateriaal moeten worden geplaatst. 
 

Datum publicatie 
13 november 2020 

 
 
Vervuiling  

POL 01 – Milieueffect van koudemiddelen 
Criterium 3 
 
Criterium 3 van POL 01 is altijd van toepassing onafhankelijk van het type systeem (hermetisch- of 
niet-hermetisch afgesloten). Indien niet aan criterium 4 kan worden voldaan (hermetisch afgesloten), 
dan zijn criteria 5 en 6 van toepassing (niet-hermetisch afgesloten). 
 

Datum publicatie 
19 maart 2021 

POL 01 - Milieueffect van koudemiddelen  
Criterium 3  
 
De laatst zin van criterium 3 moet als volgt worden gelezen; Met de uitkomst van de POL 01-
Rekentool en de tabel POL 01.1 worden de punten als volgt toegekend zoals beschreven in Tabel 
POL 01.1. 

Datum publicatie 
29 januari 2021 
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POL 04 - Minimalisering lichtvervuiling  
Creditverdeling  
 
De tekst bovenaan pagina 233, tot aan het kopje definities is onderdeel van de methodiek en zou 
boven het kopje bewijsmateriaal moeten worden geplaatst. 
 

Datum publicatie 
13 november 2020 

 


