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Gebruiksvoorwaarden en geheimhoudingsovereenkomst 
 
In het Bouwbesluit 2012 wordt de SBK-Bepalingsmethode aangewezen als de berekeningsmethode 
voor het bepalen van de milieuprestatie van gebouwen en bouwwerken. In de Bepalingsmethode 
wordt voorgeschreven dat voor die berekening gebruik gemaakt moet worden van de Nationale 
Milieudatabase (NMD) welke in beheer is bij Stichting Bouwkwaliteit. SBK biedt bedrijven en 
branches  online toegang tot de NMD ten behoeve van invoeren van product- en milieu-informatie.  
 
1. Definities 
 
In deze overeenkomst worden de volgende definities gebruikt: 
Data-leverancier :  bevoegde rechtspersoon, die als eigenaar volgens het SBK-

toetsingsprotocol getoetste data aanlevert ten behoeve van de Nationale 
Milieudatabase (NMD); Een data-leverancier  kan een bedrijf, een groep 
van bedrijven, of een branche zijn;  

Instrument :  het rekenprogramma waarmee de informatie verwerkt wordt en welke 
toepassing resulteert in openbare informatie; 

Instrument-eigenaar :  de eigenaar van een rekenprogramma; 
Overeenkomst :  deze gebruiksvoorwaarden en geheimhoudingsovereenkomst.  
Partijen :  data-leverancier en SBK gezamenlijk; 
Vertrouwelijke  
informatie  :  heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 2 van deze 

Overeenkomst; 
Basisprofiel :  een volgens het SBK-toetsingsprotocol  getoetst record met getallen m.b.t. 

de milieuprestatie van een materiaal.  
Productkaart :  een record met gegevens over o.a. de samenstelling van een product. Een 

productkaart bevat geen milieu-informatie.   
 

2.  Vertrouwelijke Informatie 
 
2.1 SBK beheert de Nationale Milieudatabase en verkrijgt daarmee feitelijk toegang tot de 
vertrouwelijke informatie van de deelnemende data-leverancier. 
 
2. 2 SBK verplicht zich om, tenzij dit voor bepaalde doeleinden anders in deze overeenkomst is 
geregeld of toegestaan, strikte geheimhouding te betrachten over alle zaken, zoals bedrijfsgegevens, 
productkaarten, basisprofielen met milieu-informatie en eventuele andere (bedrijfs)informatie van 
data-leverancier, waarvan SBK kennis neemt in het kader van deze Overeenkomst.  
 
2.3 SBK zal Vertrouwelijke Informatie niet op andere wijze dan zoals waarvoor de Informatie bedoeld 
is, ter kennis van derden brengen. Het resultaat van toepassing van de Instrumenten op de 
Vertrouwelijke Informatie mag wel openbaar gemaakt worden. In de licentieovereenkomst met de 
Instrument-eigenaren staat vermeld dat de data gebruikt mag worden voor het maken van een 
berekening conform de vigerende SBK-Bepalingsmethode in het kader van de materiaalgebonden 
milieuprestatie van bouwwerken of gelijksoortige deelberekeningen. Voor het maken van 
deelberekeningen is vereist, dat het product in zijn toepassing conform de SBK_Bepalingsmethode 
wordt beoordeeld.   Een voorbeeld van een gelijksoortige toepassing betreft het Basiswerk 
Milieuclassificaties Bouwproducten van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie 
(NIBE).  
SBK zal bij elke (licentie-)aanvraag van een (nieuwe) rekeninstrument-eigenaar nagaan of  de data in 
de Nationale Milieudatabase wordt gebruikt conform deze overeenkomst.  Bij twijfel zal contact 
opgenomen worden met de data-eigenaren.  
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De ‘blote’ data, dat wil zeggen de basisprofielen en productkaarten, mogen door de licentienemers 
onder geen enkele voorwaarde gepubliceerd of verspreid worden of aangewend worden voor ander 
doeleinden dan de genoemde berekeningen.   
 
2.4 Op eerste verzoek van data-leverancier is SBK verplicht om alles wat zij van data-leverancier 
onder zich heeft gekregen, inclusief eventuele oudere of verouderde versies van de Vertrouwelijke 
Informatie per ommegaande aan data-leverancier te retourneren. Voor zover SBK Vertrouwelijke 
Informatie van data-leverancier be- of verwerkt heeft, dient het resultaat van deze be- of verwerking 
vernietigd te worden. SBK zal op eerste verzoek van data-leverancier schriftelijk aan data-leverancier 
bevestigen dat zij aan de verplichting tot vernietiging heeft voldaan en data-leverancier terzake van 
bewijs voorzien. 
 
3. Gebruik Vertrouwelijke Informatie 
 
3. 1. De gebruiks- en toepassingsrechten met betrekking de NMD komen toe aan SBK; het  
intellectueel eigendomsrecht van de ingevoerde data blijft eigendom van de data-leverancier.   
 
3.2 De gebruiks- en toepassingsrechten houden in, dat SBK de ingevoerde data opneemt in de NMD , 
oudere versies  van de NMD bewaart, data volgens regels genoemd in deze Overeenkomst openbaar 
maakt en deze data mag gebruiken voor (statistische) analyses en/of voor het (laten) maken van 
(online) berekeningen. Het wordt aan derden als eigenaren van rekeninstrumenten slechts 
toegestaan  berekeningen te mogen maken in het kader van de omgevingsvergunningaanvraag  
Bouwbesluit 2012, wanneer  is aangetoond dat de  rekeninstrumenten voldoen aan de voorwaarden 
die daaraan gesteld zijn in de rekenregels van SBK incl. software-validatie-toets.  SBK verstrekt 
middels een licentieovereenkomst rechten aan licentienemers teneinde gebruik te maken van de 
door SBK gevalideerde rekeninstrumenten.  
 
4. Openbaarheid Vertrouwelijke Informatie 
 
4.1    De gebruiks- en toepassingsrechten houden in dat SBK de data als volgt openbaar mag maken, 
hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten data: 
 
Categorie 3-data (merkloos, niet getoetste data):  

- productkaarten en  basisprofielen met milieu-informatie: deze data zijn openbaar  voor 
elke bezoeker van de website www.milieudatabase.nl   

 
Categorie 1 en 2-data (merkgebonden getoetste data of merkongebonden getoetste data): 

- productkaarten: deze data zijn openbaar  voor elke bezoeker van de website 
www.milieudatabase.nl   

-      basisprofielen met milieu-informatie: de data-eigenaar kan zelf in de SBK-
invoerapplicatie bepalen of deze data openbaar wordt gemaakt voor elke bezoeker van 
de website of niet.   

 
4.2. Data-leveranciers die gebruik willen maken van de basisprofielen van een andere data-
leverancier krijgen uitsluitend de basisprofielnaam te zien (en niet de achterliggende data) met de 
mogelijkheid om deze te selecteren voor hun product.   
 
5. Datakwaliteit   

5.1 SBK zal geen wijzigingen aanbrengen in de Vertrouwelijke Informatie ten behoeve van de 
Nationale Milieudatabase.  Via de licentieovereenkomst met  Instrument-eigenaren is vastgelegd dat 
ook Instrument-eigenaren geen data uit de Nationale Milieudatabase mogen wijzigen.  

http://www.milieudatabase.nl/
http://www.milieudatabase.nl/
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5.2 De Data-leverancier is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hen ten 
behoeve van de NMD aangeleverde data. Ondanks controle (op hoofdlijnen) door  de SBK-Technische 
Inhoudelijke Commissie (TIC) is SBK niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of 
verliezen van welke aard dan ook, aanspraken en claims van derden, die een gevolg zijn van het 
gebruik van de  NMD, tenzij het SBK verwijtbare schade betreft ten gevolge van het op welke wijze 
dan ook openbaar maken en/of worden van Vertrouwelijk Informatie.   
 
5.3. Data-leverancier vrijwaart SBK tegen rechtsvorderingen van derden welke gebaseerd zijn op de 
bewering dat gebruik en/of ter beschikking stellen van de data inbreuk maakt op enig recht op 
intellectueel eigendom van deze derde, of van welke aard dan ook. SBK kan geen rechten ontlenen 
aan de door data-leverancier ter beschikking gestelde Vertrouwelijke Informatie.  
 
5.4 Indien SBK gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de data niet correct is SBK gerechtigd 
om zonder voorafgaande mededeling data te weigeren en/of te verwijderen. 
 
6. Wijziging beheerder 
 
6.1 Data-leverancier is uitsluitend bereid om de Vertrouwelijke Informatie ter beschikking te stellen 
ten behoeve van de Nationale Milieudatabase zolang SBK de beheerder is. 
 
6.2. Indien om welke reden dan ook SBK niet langer als beheerder van de Nationale Milieudatabase 
optreedt, is data-leverancier gerechtigd om haar medewerking aan de Nationale Milieudatabase per 
direct te beëindigen en is data-leverancier bovendien gerechtigd om teruggave van alle 
Vertrouwelijke Informatie te verzoeken en is SBK gehouden onmiddellijk aan dit verzoek te voldoen. 
 
6.3 SBK zal data-leverancier voor zover dit mogelijk is tijdig doch binnen 2 maanden voorafgaand aan 
het einde van haar beheer van de Nationale Milieudatabase schriftelijk hierover  informeren.  
 
7. Tarieven voor invoer en gebruik van de NMD 
 
7.1  Aan data-leveranciers van de NMD worden de kosten voor het invoeren van de data in de NMD 
volgens een daarvoor vastgesteld tarief in rekening gebracht.  
 
7.2 Jaarlijks wordt een bijdrage gevraagd voor het onderhoud en beheer van de Nationale 
Milieudatabase. Zie tarievenblad SBK op deze locatie: 
https://www.milieudatabase.nl/index.php?q=aanmelden-aanleveren-data.   
 
7.3 De tarieven die SBK hanteert worden jaarlijks door de Raad van Toezicht van SBK vastgesteld.   
 

https://www.milieudatabase.nl/index.php?q=aanmelden-aanleveren-data
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8. Betalingsverplichtingen  
 
8.1 De betaling van de facturen vindt plaats door betaling binnen vier weken na ontvangst van de 
factuur op de op de factuur aangegeven wijze. Bij niet nakoming van betalingsverplichtingen heeft 
SBK het recht op navordering en het recht op het instellen van incasso. 
 
8.2 Data-leverancier heeft -na overleg met SBK- het recht om haar moverende redenen de data uit 
de NMD te verwijderen. De eventuele betaalde facturen worden niet gerestitueerd, onverminderd 
de verplichting tot betaling van nog openstaande facturen.  
 
9. Technische online betrouwbaarheid / Beveiliging Nationale Milieudatabase  
 
9.1  SBK zal, indien sprake is van storingen  of fouten in de NMD of de webapplicatie zich naar haar 
beste vermogen inzetten deze zo snel mogelijk te verhelpen.  
9.2. SBK zal naar beste kunnen er voor zorgdragen dat de Nationale Milieudatabase op dusdanige 
wijze beveiligd is dat uitsluitend de informatie die beoogd is openbaar te zijn door derden kan 
worden ingezien. Derden dienen geen toegang te kunnen krijgen, ook niet via zoekmachines, 
deeplinking etc., tot de onderliggende vertrouwelijke Informatie. 
 
10. Looptijd  
 
Deze Overeenkomst loopt voor de duur dat er informatie van data-leverancier van welke aard zich 
bevindt in de Nationale Milieudatabase en kan niet tussentijds beëindigd worden. Het staat data-
leverancier vrij om op elk moment SBK te verzoeken de door data-leverancier aangeleverde 
Vertrouwelijke Informatie en overige informatie geheel of gedeeltelijk  uit de Nationale 
Milieudatabase te verwijderen. Indien de aangeleverde Vertrouwelijke Informatie en overige 
informatie volledig wordt verwijderd komt  deze Overeenkomst van rechtswege te eindigen. 
 

11. Slotbepalingen 

11.1 Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig zijn, tast dat de geldigheid van 
de overige bepalingen niet aan. Partijen zijn gehouden om nietige of vernietigde bepalingen te 
vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijke dezelfde strekking als de nietige of 
vernietigde bepaling.  
 
11.2 Afwijkingen van deze Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.  
Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 
11.3 Vorderingen of aangelegenheden waarin tussen SBK en data-leverancier  geen 
overeenstemming kan worden bereikt kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank. In voorkomend 
geval is de rechtbank te ’s Gravenhage als enige bevoegd. 
 
 
 

 




