
Deze praatplaat toont de 
belangrijkste bevindingen 
van een verkennend 
onderzoek naar het gebruik, 
de functie en de inhoud van 
het materialenpaspoort. 
Let wel: dit is het resultaat 
van een steekproefsgewijze 
verkenning en dus niet de 
absolute waarheid. 

EEN VERKENNING 
NAAR HET 
MATERIALEN-
PASPOORT

PRAAT
PLAAT VERKENNING MATERIALENPASPOORT

Van die 56%..

56% van de 230 respondenten kent het begrip een 
materialenpaspoort (mp)

.. werkt 71% met een materialenpaspoort

.. vindt 69% het een meerwaarde

.. vindt 58% het noodzakelijk

Realisatie van een circulaire economie. 
Gereedschap voor circulariteitsdoelen. 
Inzicht in de materialen in een gebouw.
Besparing in onderhoud en beheerfase. 
Biedt werkgelegenheid.
 

Stimuleert hergebruik.
Inzicht in materiaalstromen.
Vergemakkelijkt beheer en onderhoud. 
Verbind vraag en aanbod van materialen. 
Geeft inzicht in de resterende levensduur.
Helpt om (uniforme) data te verzamelen. 

Inzicht in materiaalstromen.
Maakt het mogelijk een beter gebouw 
(milieu-impact) neer te zetten.
Borgt de gemaakte juridische afspraken.
Biedt invulling aan een opleverdossier.
Biedt werkgelegenheid. 
Biedt uniformiteit in paspoorten.
 

Geeft inzicht in de gezondheid van een 
gebouw. 
Input voor keuzes in ruimtelijke ordening. 
Efficiëntere sloopwerkzaamheden. 
 

DE INFORMATIE IN EEN MATERIALENPASPOORT 

Type 
materiaal 

In totaal zijn 31 personen 
ondervraagd in workshops 
en interviews. Aanvullend is 
een enquête afgenomen 
onder 230 respondenten uit 
de gehele bouwsector. 
Achtergrondinformatie 
staat in de verkenning: 
"materialenpaspoort voor 
gebouwen". 

Levensduur Losmaakbaarheid Eigenaarschap 

Locatie Functie Beheer

Conditie ControleWaardering Wet en 
regelgeving

Contract

BEHEER EN EIGENAAR VAN EEN MATERIALENPASPOORT

MP
MP

MP MP

MP

81% van die 56% 
vindt dat de 

informatie hoort 
te bestaan uit 

objectieve data.

.. vindt 71% dat het bestaat uit open data

Grondstof

Materiaal

Product

Element

Gebouw

Eisen stellers 

Varianten ontwikkelaars

Uitvoerders

Gebruikers

Bewustzijn over grondstof /   
materialengebruik.
Een ketensamenwerking.
Het inzichtelijk maken en optimaliseren 
van bedrijfsprocessen.
Het aanbieden van nieuwe diensten.
Het meten en beoordelen van gebouwen.
Het vaststellen van de (rest)waarde  van 
een gebouw of grondstoffen. 

Algemeen

MOGELIJKE FUNCTIES VAN EEN MATERIALENPASPOORT

Gezond 
gebouw 

Waarde Hergebruik Markplaats 
vraag & aanbod

.. vindt 65% wet- en  regelgeving van belang

Een neutrale en onafhankelijke 
partij wordt genoemd als 

beheerder van het 
materialenpaspoort als 

instrument.

40% van die 56% vindt dat de 
eigenaar hoofdverantwoordelijk 

is voor het beheer van het 
materialenpaspoort na 

oplevering.

WAAROM EEN 
MATERIALENPASPOORT?

Belangrijkste 
bevindingen

Een 
materialenpaspoort 
moet actueel zijn. 

Need to 
have

Nice to 
have

Belangrijkste 
bevindingen

De doelgroepen spreken 
op verschillende niveaus 

over een 
materialenpaspoort. 




