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1.1 Algemeen 
Zie voor meer informatie en ook voor definities van in dit toetsingsprotocol gebruikte termen 
de Bepalingsmethode (consultatieversie augustus 2018), eveneens beschikbaar via 
www.milieudatabase.nl. 
Vervangen door 
Zie voor meer informatie en ook voor definities van in dit toetsingsprotocol gebruikte termen 
de Bepalingsmethode Milieuprestatie en GWW werken, versie 3.0 januari 2019, eveneens 
beschikbaar via www.milieudatabase.nl. 

 
1.3 SBK Toetsingsprotocol (dit document) 
Het is de verantwoordelijkheid van de opsteller van de milieudata om te zorgen voor een 
controle op de laatste versie van het SBK Toetsingsprotocol en het aanleverformat. 
Vervangen door 
Het is de verantwoordelijkheid van de opsteller van de milieudata om te zorgen voor een 
controle op de laatste versie van het SBK Toetsingsprotocol. 
 
De toetsing dient te worden uitgevoerd volgens de eisen die in dit toetsingsprotocol zijn 
vastgelegd.  
De toetsing bestaat uit vier stappen: 
1. Een erkende toetser beoordeelt of de gegevens voor opname in de NMD zijn opgesteld 

volgens de Bepalingsmethode; 

2. De erkende toetser beoordeelt of het invulformat voor de productkaarten juist en volledig 

is ingevuld; 

3. De erkende toetser levert zijn toetsingsverslag aan de producent, deze draagt zorg voor 

betaling aan SBK. 

4. De erkende toetser zorgt voor invoer van de productkaart in de NMD 

 
Dit toetsingsprotocol bevat de eisen voor alle vier de stappen. 
Vervangen door 
De toetsing dient te worden uitgevoerd volgens de eisen die in dit toetsingsprotocol zijn 
vastgelegd.  
De toetsing bestaat uit vier stappen: 
1. Een erkende toetser beoordeelt of de gegevens voor opname in de NMD zijn opgesteld 

volgens de geldende Bepalingsmethode; 

 



 

 

 

 

2. De erkende toetser beoordeelt of de gegevens juist zijn ingevoerd in de invoerinterface 

NMD3.0 (invoeren productkaarten NMD 3.0). 

3. De erkende toetser levert zijn toetsingsverslag aan de producent, deze draagt zorg voor 

betaling aan SBK. 

4. De erkende toetser zorgt voor aanlevering van het definitieve rapport, toetsingsverklaring 

en invoer van de productkaart in de NMD. 

 
2.9. Opname van data in de NMD 
De erkende toetser zorgt voor het invoeren van de productkaart(en) in de NMD. SBK 
verzend een bevestiging aan de aanvrager na de invoer. 
De LCA uitvoerder en de toetser worden per productkaart vermeld op de website van de 
NMD 
Vervangen door 
Na afronding van de toetsing wordt door de erkende toetser het volgende aan SBK 
(BW@bouwkwaliteit.nl) aangeleverd: 
 
1. EPD/LCA-rapport conform SBK-Bepalingsmethode/SBK-Toetsingsprotocol; 

2. Het toetsingsrapport van de door een SBK erkende LCA-deskundige gereviewde EPD/LCA-

rapport; 

 

Aansluitend kan via de invoerinterface NMD 3.0 de data van de productkaart en/of 
basisprofiel worden doorgevoerd. Voor het invullen van de invoerinterface en het 
reviewproces tot doorvoeren van de data is een handleiding ter beschikking gesteld aan alle 
erkende deskundigen. Elke erkende deskundige heeft een persoonlijke toegang tot de 
invoerinterface. 
 
NB de erkend LCA deskundige kan de data pas vrijgeven voor invoer nadat onderdeel 1 en 2 
definitief zijn aangeleverd voor het dossier bij SBK. SBK zal hierop controleren. Het naleven 
van deze procedure is onderdeel van de erkenning door SBK, bij herhaalde overtreding kan 
de erkenning worden ingetrokken. 
SBK heeft te allen tijde inzicht in de aangeleverde dossiers en de invoerinterface inclusief de 
status van het review proces. SBK behoud zich het recht van controle voor en eveneens het 
recht om derden inzage in de dossiers te geven voor wat betreft genoemd onder 1 en 2. 

 
4.1 Te beoordelen documenten 
• de productkaart(en) conform het meest recente format, indien van toepassing inclusief schaling, 

waarvoor de producent (of vertegenwoordiger daarvan) opname wil aanvragen 

Vervangen door 
• de productkaart(en) zoals ingevoerd in de invoerinterface, indien van toepassing inclusief 

schaling, waarvoor de producent (of vertegenwoordiger daarvan) opname wil aanvragen 

 
 
 


