
 

 
 
 
 

Wijzigingsblad 
 

Amendement 1 (februari 2021) NMD-Toetsingsprotocol opname 
data in de Nationale Milieudatabase versie 1.0 
 
Datum: 1 februari 2021 

 
Gehele document 
Ecoinvent 3.4 
vervangen door 
Ecoinvent 3.6 

 
1.2 Nationale Milieudatabase 
De Bepalingsmethode geeft richtlijnen om te komen tot het opstellen van Environmental 
Product Declarations (EPD’s), die zodanig zijn, dat de milieu-informatie hieruit in de vorm 
van basisprofielen en productkaarten geschikt is voor opname in de NMD als categorie 1 en 
categorie 2 productinformatie. 
Vervangen door 
De Bepalingsmethode dient als product category rule (PCR) voor de levenscyclusanalyse 
(LCA), die wordt uitgevoerd om een milieuproductverklaring (Environmental Product 
Declaration (EPD) te kunnen opstellen. De milieu-informatie uit de EPD’s is hierdoor geschikt 
voor opname in de NMD als categorie 1 en categorie 2 productinformatie. De 
Bepalingsmethode geeft dus aan hoe EPD’s moeten worden opgesteld, die de informatie 
leveren voor de productkaarten. De EPD sluit aan bij de EN 15804.De Bepalingsmethode is 
een generieke PCR voor bouwproducten. In aanvulling op de Bepalingsmethode stellen 
branches product-specifieke product categorie regels (PCR) op. 
 
Op de categorie 3 milieuprofielen is een toeslagfactor van toepassing, omdat uit ervaring 
blijkt dat ongetoetste milieuprofielen vaak een te lage milieubelasting aangeven, doordat de 
inventarisatiegegevens minder volledig zijn. 
Vervangen door 
Op de categorie 3 milieuprofielen is een toeslagfactor van toepassing, omdat uit ervaring 
blijkt dat ongetoetste milieuprofielen vaak een te lage milieubelasting aangeven, doordat de 
inventarisatiegegevens minder volledig zijn, en om te stimuleren dat categorie 1 en 2 data 
aangeboden worden aan de database. 
 
toevoeging einde 7e alinea 
De categorie 3 data is gemodelleerd op basis van de processen uit de NMD-
processendatabase. Categorie 3 data wordt daardoor geactualiseerd bij wijzigingen in 
Ecoinvent of de Bepalingsmethode. 
 
toevoeging aan begin Voetnoot 2 
Dossiers op basis van versie 3.5 zullen nog worden geaccepteerd tot 1 juli 2021. 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.4 Selectie erkende toetser 
De producent selecteert voor toetsing een erkende toetser / toetsend bureau dat 
voorkomt op de “Lijst van erkende LCA deskundigen”. De producent maakt met het 
toetsend bureau afspraken over de planning en kosten van toetsing. 
Vervangen door 
De producent selecteert voor toetsing een erkende toetser / toetsend bureau dat 
voorkomt op de “Lijst van erkende LCA-deskundigen”. Door Stichting NMD wordt ten 
strengste aanbevolen dat er een erkende toetser met specifieke expertise 
(bijvoorbeeld: asfalt, staal of beton) wordt geselecteerd. De expertisegebieden zijn 
per toetser vermeld in de voorgenoemde Lijst, en worden door Stichting NMD 
periodiek (opnieuw) vastgesteld. 
 
De selectiemogelijkheden voor een erkende toetser kunnen worden ingeperkt door 
Stichting NMD om de onafhankelijkheid van toetsing te waarborgen. Dit betekent dat 
het aantal keuzeopties in de invoerinterface kleiner kan zijn dan op de “Lijst van 
erkende LCA-deskundigen”. Variatie in samenwerking tussen LCA-uitvoerders en 
erkende LCA-deskundigen is hierin leidend. 
 
De product maakt met het toetsend bureau afspraken over de planning en de kosten 
van toetsing. 
 
toegevoegd 
3.4 Second opinion 
Stichting NMD behoudt zich het recht om na toetsing en/of publicatie van milieudata 
een onafhankelijke, derde partij om een second opinion te vragen. Dit betekent dat er 
in opdracht van Stichting NMD een onderzoek wordt uitgevoerd om te verifiëren of de 
data voldoet aan het NMD-Toetsingsprotocol. Stichting NMD beroept zich op dit recht 
conform de procedure als opgenomen in bijlage C. De kosten voor inhuur van een 
derde partij voor de uitvoering van een second opinion zijn voorbehouden aan 
Stichting NMD. 
 
toegevoegd 
Bijlage C. Procedure second opinion 
Volgens paragraaf 3.4 van het NMD-Toetsingsprotocol behoudt Stichting NMD het 
recht om na toetsing en/of publicatie van categorie 1 en 2 data een onafhankelijke, 
derde partij om een second opinion te vragen. Dit betekent dat onder andere bij 
twijfel over de correctheid van data er in opdracht van Stichting NMD een onderzoek 
wordt uitgevoerd om te verifiëren of de data voldoet aan het NMD-Toetsingsprotocol.  
 
Aanleiding 

1. Bij twijfel over de correctheid van data kan men zich melden bij Stichting 

NMD, die vervolgens zal proberen om voldoende informatie te verzamelen 

over de reden van de twijfel. Indien aannemelijk kan worden gemaakt dat de 

data dusdanig afwijkt van de norm, bijvoorbeeld door vergelijking met 

referentieproducten, kan Stichting NMD besluiten een second opinion te laten 

uitvoeren. 



 

2. Jaarlijks zal Stichting NMD steekproefsgewijs een tiental – het aantal 

afhankelijk van het aantal kaarten zoals geselecteerd volgens punt 1 – ter 

second opinion aanvoeren, verspreid over diverse productgroepen en functies 

(B&U, GWW). 

 
Beslissing 
Stichting NMD bepaalt of twijfel over correctheid van de data gegrond is. Hiermee 
wordt voorkomen dat omwille van concurrentiebelangen er een second opinion wordt 
uitgevoerd. Men gaat pas over tot een second opinion wanneer contact is gelegd met 
de data-eigenaar van de desbetreffende data, zodat deze de twijfel kan weerleggen. 
Wanneer niet eenduidig is vast te stellen of de twijfel gegrond is, legt Stichting NMD 
de casus voor aan de TIC en neemt op basis van haar advies alsnog een besluit. 
 
Onafhankelijkheid 
Om onafhankelijkheid van de second opinion te waarborgen zal Stichting NMD de 
second opinion aanvragen bij een derde partij die geen relaties heeft met de 
producent, de uitvoerder van de LCA-rapportage ingediend bij toetsing en de 
erkende toetser van het desbetreffende product. Deze partij dient kennis te hebben 
van het product of de gerelateerde productgroep in kwestie en staat bij voorkeur op 
de lijst van erkende deskundigen van de NMD.  
 
Proces 

- Stichting NMD ontvangt een klacht en dit leidt tot een casus voor een 

second opinion 

- Stichting NMD selecteert steekproefsgewijs een aantal kaarten voor een 

second opinion 

- Stichting NMD levert de kaarten, inclusief LCA-rapportage en 

toetsingsrapport, aan een of meerdere onafhankelijke, derde partij(en) met 

de vereiste kennis. 

- De partij toetst de kaarten aan de hand van het Toetsingsprotocol en de 

Bepalingsmethode en communiceert de uitkomst middels een bondige 

rapportage aan Stichting NMD. 

- Stichting NMD trekt op basis van de rapportage een conclusie over de 

correctheid van de data. 

- Stichting NMD verwittigt de data-eigenaar van de conclusie en de 

eventuele gevolgen (bijvoorbeeld: verwijdering van de kaart uit de NMD). 

 
Geschillen 
Tegen het besluit van Stichting NMD kan geen bezwaar worden gemaakt. 




