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Begrippen
Basisproces

Beschrijving van input en output van een proces.
Format is een kaart in SimaPro. Relevante processen zijn
materiaalproductie, bewerking, afvalverwerking, transport,
energieopwekking.

Basisprofiel

Milieuprofiel van een Basisproces. Het profiel is het resultaat van de
doorrekening van een Basisproces in LCA software.

Basisprofielendatabase

Verzameling van Basisprofielen.

NMD-processendatabase

Verzameling van Basisprocessen in LCA software.

Stichting Nationale Milieudatabase beheert 2 databases:
1. de Nationale Milieudatabase, bestaande uit productkaarten;
2. de NMD- processendatabase, bestaande uit basisprocessen.
1.

2.




De Nationale Milieudatabase, de productkaartendatabase met informatie over de samenstelling van
bouwproducten, is voor LCA-uitvoerders niet of minder van belang. Informatie over de Nationale
Milieudatabase valt niet onder de hier beschreven procedure.
De NMD-Processendatabase is voor LCA-uitvoerders wel van belang, en is bedoeld voor:
Het doorgeven van categorie 1 of 2 basisprofielen voor zover relevant voor uitvoerders van LCA’s. Het betreft
veelal halffabricaten (geen complete bouwproducten);
Het geven van inzicht in de praktische uitwerking van de Bepalingsmethode op basisprocessen;
Het bieden van een bibliotheek van generieke data, waarbij expliciet wordt opgemerkt dat bij de toepassing
van de betreffende processen in specifieke LCA’s altijd de reguliere datakwaliteit- en representativiteitscontrole
dient plaats te vinden. Indien bij het opstellen van een specifieke LCA een proces uit de NMDprocessendatabase niet representatief wordt geacht dan dient er een ander proces uit Ecoinvent te worden
geselecteerd of een specifiek proces te worden geconstrueerd.

Voor wie?
Alle LCA-uitvoerders die:
beschikken over SimaPro met Ecoinvent 3.5 (of hoger);
of
beschikken over een licentie op Ecoinvent 3.5 (of hoger);
en
LCA's voor in Nederland toegepaste bouwproducten (of bouwwerken) opstellen;
Overige voorwaarden:
Bevindingen zullen worden gerapporteerd aan Stichting Nationale Milieudatabase zodat verbeteringen kunnen
worden doorgevoerd.
De LCA-uitvoerder accepteert digitale verstrekking van de database (download van NMD-server, toezending via
WeTransfer).
De database wordt niet verder verspreid, noch wordt de database gebruikt voor andere doeleinden dan het
uitvoeren van LCA’s voor bouwproducten of processen met als doel het opnemen in de Nationale
Milieudatabase zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Stichting Nationale Milieudatabase.
Geïnteresseerden in een abonnement dienen zelf contact op te nemen met Stichting Nationale Milieudatabase.
De voortzetting van de licentie op SimaPro en/of Ecoinvent dient jaarlijks te worden aangetoond.

Kosten
Kosten voor een abonnement op de NMD-Processendatabase worden jaarlijks vastgesteld. De actuele tarieven zijn
te vinden in het meest recente Tarievenblad dat wordt gepubliceerd op www.milieudatabase.nl.
Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari van elk jaar. Opzegtermijn 3 maanden voor het verstrijken van
het abonnementsjaar (schriftelijk). Dit bedrag is voor het leveren van de NMD-Processendatabase. Dit bedrag is
geaccordeerd door de Beleidscommissie Milieuprestatie Nederland (BMNL) en vastgesteld door het bestuur van
Stichting Nationale Milieudatabase. Voor dit bedrag worden tussentijdse updates (bijv. nieuwe data, methodische
aanpassingen) automatisch aan u beschikbaar gesteld.

Verklaring
Ondergetekende verklaart:
of
-

en
-

te beschikken over SimaPro met Ecoinvent 3.5 of hoger (testlicenties zijn uitgesloten)
(kopie factuur en bewijs betaling of een bevestiging PRé bijvoegen)
te beschikken over een licentie op Ecoinvent 3.5 of hoger (kopie factuur en bewijs betaling bijvoegen). NB: in
geval dat uitsluitend een licentie op Ecoinvent wordt overlegd, kan Stichting Nationale Milieudatabase niet
garanderen dat de NMD-processendatabase compatibel is met uw software.
LCA's voor in Nederland toegepaste bouwproducten (of bouwwerken) op te stellen;

Voorts:
-

-

bevindingen over deze versie van de database te zullen te rapporteren aan Stichting Nationale Milieudatabase
zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd;
digitale verstrekking van de database (download van NMD-server, toezending via WeTransfer) te accepteren en
de database niet verder te verspreiden, noch de database voor andere doeleinden te gebruiken dan het
uitvoeren van LCA’s voor bouwproducten of processen met als doel het opnemen in de Nationale
Milieudatabase.
(meer)jaarlijks de voortzetting van de licentie op SimaPro en/of Ecoinvent te zullen aantonen.
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