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In januari 2018 werd TOTEM gelanceerd, een tool 
voor architecten, bouwheren en producenten om 
milieuprestaties van gebouwen en gebouwelementen 
te evalueren. Een dergelijke milieuscore moet 
worden toegevoegd in elke overheidsaanbesteding 
voor publieke gebouwen. Hoe duurzamer je 
bouwmateriaal, hoe beter de score. 

Meer info over TOTEM? www.totem-building.be

TOTEM SCORE
VERBETEREN MET EPD

Een EPD, of milieu-productverklaring, is eerst en 
vooral een interessant middel om inzicht te krijgen in 
de milieu performantie van een bouwmateriaal over de 
ganse levenscyclus. 

Een EPD omvat informatie over de milieueffecten van 
de verwerving van grondstoffen, energieverbruik en 
efficiëntie, het gehalte aan materialen en chemische 
stoffen, emissies naar lucht, bodem en water en 
afvalproductie. Product- en bedrijfsinformatie zijn ook 
inbegrepen.

VITO organiseert een EPD -ondersteuningsprogramma. Door 
EPD-analyses van meerdere bedrijven te bundelen, genieten 
bedrijven van voordeeltarieven. VITO is erkend dienstverlener 
onder KMO-portefeuille.

Er zijn twee instapmomenten gepland:
 1. Deadline 15 februari 2020
 2. Deadline 15 april 2020

VOORDEELTARIEF + TOT 30% KORTING 
VIA KMO PORTEFEUILLE + TIJDELIJK 
2000 EURO KORTING PER KMO*
*geldig voor de eerste 10 KMO’s die intekenen

Lever wetenschappelijk bewijs van de milieu-performantie van je bouwmateriaal. 
Creëer meer visibiliteit voor jouw product door een EPD op te laden in TOTEM en help zo jouw klanten om een 
overheidsopdracht te winnen.

40% MINDER BROEIKASGASSEN UITSTOTEN 
(in vergelijking met 1990)

32% ENERGIE UIT HERNIEUWBARE 
ENERGIEBRONNEN HALEN

32,5% VERBETERING IN ENERGIE-EFFICIËNTIE
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EEN CONCURRENTIEEL
VOORDEEL

CONCRETE EUROPESE AMBITIES TEGEN 2030

NIET ALLEEN VOOR 
GROTE BEDRIJVEN

SCHRIJF JE IN /
CONTACTEER ONS VIA

EPD@VITO.BE

Europa lanceerde een aantal ambitieuze 
doelstellingen voor 2021-2030 om de transitie te 
realiseren naar een Europa dat weinig CO2  produceert 
en zuinig omspringt met de beschikbare natuurlijke 
bronnen. Dit creëert unieke opportuniteiten voor 
bouwmaterialenproducenten om zich te differentiëren 
in een internationale en competitieve markt. 
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