
 

   

 
 

 
 

 

 

 
Een EPD (Environmental Product Declaration) opstellen vraagt een groot engagement  van uw bedrijf, 

maar biedt ook vele voordelen. Het hoofddoel van het Belgische EPD-programma (B-EPD) van de FOD 

Volksgezondheid is een kader bieden voor geïnteresseerde organisaties om EPD ’s te ontwikkelen en 

ter beschikking te stellen. Het programma is toegankelijk voor bouwproducten die in de handel worden 

gebracht of op de markt worden aangeboden in België of die in bouwwerken op Belgisch grondgebied 

kunnen worden gebruikt. Wij helpen u graag op weg. 

 

 

Meerwaarde  
voor uw bedrijf 

 

• Een B-EPD komt in TOTEM, de Belgische tool die architecten en 

ontwerpers toelaat de milieu-impact van bouwproducten op 

gebouwniveau te berekenen1. TOTEM is erkend voor BREEAM-

certificering, een internationaal beoordelingssysteem voor 

duurzaamheid van gebouwen. 

• Een beter inzicht in uw productieproces leidt vaak tot 

kostenreductie. 

• Een volledig en objectief zicht op de milieu-impact van uw product is 

een sterke marketingtroef. 

• Voldoen aan een wettelijke verplichting indien u een 

milieuboodschap op uw product of de verpakking ervan aanbrengt.2   

 

 

Wat u moet 
doen in een 

notendop 
 

• U stuurt een mail naar epd@health.fgov.be met informatie over uw 

bedrijf en product. 

• Wij geven u meer concrete informatie, specifiek voor uw product. 

• Vervolgens kiest u zelf een LCA-expert die de levenscyclusanalyse 

uitvoert en de B-EPD opstelt. Vaak is dit iemand extern. 

• Een LCA uitvoeren is complex, daarom vragen wij een controle door 

een onafhankelijke persoon. Op www.b-epd.be vindt u een lijst van 

verifiërende personen die hiervoor in aanmerking komen. 

• Wij doen een laatste controle en zorgen voor een digitaal 

ondertekende B-EPD.  

• U geeft de B-EPD in in onze databank. 

 
 
1 Vandaag werkt TOTEM met generieke gegevens. Vanaf 2021 maakt ze ook gebruik van specifieke gegevens via B-EPD. 
2 Zie het KB milieuboodschappen van 22/05/2014 
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Engagement 
 

 

• U moet een gedetailleerde inventaris maken van alle processen.  

• Een B-EPD opstellen vraagt expertise, tijd, middelen en een 

engagement van het gehele bedrijf.  

 

Kostenplaatje 
 

• De kostprijs van een B-EPD varieert en hangt o.a. af van de 

complexiteit van het product en van het aantal productieplaatsen. 

• Reken tussen de 5.000 en 15.000 euro voor een EPD.  

• Vraag offertes bij verschillende LCA-consultants, die bij voorkeur 

ervaring hebben met het Belgische programma.  

• Vergeet niet bijkomend prijs te vragen aan een verifiërende 

persoon.  

• Wij vragen een administratieve vergoeding van ongeveer 200 euro 

per EPD. 

• Probeer zoveel mogelijk producten af te dekken per EPD. Wij en uw 

LCA-expert kunnen daarbij helpen. 

• Ga na of er steunmaatregelen zijn. In Vlaanderen kan u gebruik 

maken van de KMO-portefeuille, in Wallonië zijn er speciale 

leningen (Easy Green) en technologiecheques en in Brussel kan u 

Innoviris contacteren.  

 

Vragen? 
 

• Meer informatie vindt u op www.b-epd.be 

• De databank vindt u op www.environmentalproductdeclarations.eu  

• Eén adres voor al uw vragen over B-EPD: epd@health.fgov.be  

• Hebt u vragen over TOTEM? helpdesk@totem-building.be  
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