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Op weg naar 2023

1. Inleiding
Na een aantal jaren onder de vleugels van de Stichting Bouwkwaliteit te hebben
gefunctioneerd, is het afgelopen jaar een opbouwjaar geweest. In 2020 vertrokken de
medewerkers van Stichting Bouwkwaliteit naar de nieuwe Toelatingsorganisatie voor de wet
kwaliteitsborging (TloKB). De medewerker die de database beheerde, heeft toen ook haar
taken overgedragen. Van de oude werkorganisatie bleven de twee accountmanagers en de
directeur a.i. over en is er een jaarplan 2021 opgesteld. Op basis van de bestaande
organisatie is een doorstart gemaakt met de Stichting NMD. De organisatie is ondersteund
door een aantal externe adviseurs, die al vele jaren betrokken zijn bij deze organisatie (zie
paragraaf 2.1)

2020 werd gekenmerkt door drie parallelle trajecten:
1) De winkel moest open blijven en het afronden van de herstructurering van de
milieudatabase.
2) Verdere professionalisering van de organisatie.
3) Werken aan een nieuw governance model.
Deze drie trajecten zijn voortvarend aangepakt en tot tevredenheid gerealiseerd (zie
hoofdstuk 2).
Het mission statement blijft evenwel onveranderd:
• Uniforme meetmethode, gebaseerd op LCA
• Opslag betrouwbare LCA-milieudata in één centrale database, bij een onafhankelijke
organisatie
• In samenspraak met marktpartijen en overheid
• Geen vergelijk producten, maar vergelijk bouwwerken (GWW/B&U)
• Organisatie van een transparant en controleerbaar stelsel
• Gelijkspeelveld voor alle betrokken partijen

De aandacht voor duurzaamheid en circulariteit is sterk toegenomen en dat heeft zijn
weerslag op zorg voor kwaliteitsborging binnen en exposure van onze organisatie. We
werken samen met allerlei publieke en private organisaties, die als gemeenschappelijk doel
“Nederland Circulair in 2050” hebben.
De intensiteit van deze samenwerkingsverbanden is veel groter geworden. Voorbeelden zijn
de samenwerking met RWS en in het kielzog daarvan de publieke opdrachtgevers in de
GWW sector. Ook weten de belangrijke organisaties in de bouw ons te vinden.
Het kunnen sturen op milieu-impact (klimaat en uitputting grondstoffen) en op stromen
grondstoffen in de bouw vraagt om betrouwbare data van bouwmaterialen en
bouwprocessen. Het stelsel dat wij beheren wordt steeds robuuster mede door de inzet van
de verschillende partijen in de bouw.
In dit jaarplan een korte terugblik op 2020, een overzicht van de plannen voor 2021 en een
toekomstvisie, uitgewerkt in een aantal routeplannen.
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Dit jaarplan 2021 is opgesteld door de medewerkers van Stichting Nationale Milieudatabase.
Daarnaast hebben wij input ontvangen van de publieke opdrachtgevers in de GWW sector,
Techniek Nederland. Deze input is opgenomen in de bijlagen.
Rijswijk, november 2020
Drs. ing. H.M. (Harry) Nieman
Directeur
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2. State of the art
2.1 Interne organisatie
In grote lijnen is de structuur van de organisatie hetzelfde gebleven. Het belangrijkste
verschil is dat door de uitgebreidere bemensing zaken meer structureel aangepakt kunnen
worden.
Een goed voorbeeld hiervan is de communicatie, deze werd er door een aantal medewerkers
‘bijgedaan’. Door het kunnen aantrekken van een medewerker communicatie krijgt dit deel
van ons werk de aandacht die het verdient. Naast de vaste medewerkers (de staf) werken wij
nauw samen met een aantal externe adviseurs. Dat waren in 2020 Jeannette Levels
(LBP/Sight), Harry van Ewijk (SGS-Search), David Anink (WE adviseurs). Wij worden op ICT
gebied ondersteund door Rients Dijkstra (Rbit)
Zoals in de inleiding is aangegeven, is ook gewerkt aan een geschikt governance model.
Stichting Bouwkwaliteit beheerde het zogenaamde erkende stelsel en de NMD.
De publieke activiteiten zijn zoals aangegeven overgegaan naar de TloKB, de NMD bleef in
de huidige structuur achter. Deze situatie is vanwege het feit dat zowel in de Raad van
Toezicht van SBK als in de beleidscommissie NMD (MBG) belangen worden gewogen
ongewenst. Daarom is een nieuwe governance structuur ontwikkeld en vastgelegd in
statuten (zie verder hoofdstuk 3)
Op ons verlanglijstje staat al jaren het opzetten van een kwaliteitshandboek, waarin alle
procedures zijn beschreven. Dat is nu van de grond gekomen en zal vanaf nu periodiek
worden getoetst op actualiteit en onderhouden. De openbare procedures van dit handboek
zijn gepubliceerd op onze website.

2.2. Stelsel en beheer van bepalingsmethode en de daarbij
aangesloten Nationale milieudatabase
Het stelsel van bepalingsmethode en de daarbij aangesloten Nationale milieudatabase is in
principe niet veranderd (zie onderstaande afbeelding), echter doordat de herstructurering
(zie paragraaf 2.3) is doorgevoerd betekende dat de rekeninstrumenten ingrijpend aangepast
moesten worden. De herstructurering heeft als grote voordeel dat er veel meer inzicht wordt
geboden in de verdeling van de milieu-impact per fase in de levenscyclus, waardoor
fabrikanten gericht verbeteringen kunnen doorvoeren.
Inmiddels is een aantal rekeninstrumenten gevalideerd op basis van de geherstructureerde
database.
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In algemene termen betreft het beheer en onderhoud de zorg voor coördinatie en uitvoering
van alle reguliere, éénmalige en projectmatige taken die samenhangen met de
Bepalingsmethode, de NMD met z’n productkaarten, de daarbij aangesloten
productkaarteigenaren en aansluiting op en validatie van rekeninstrumenten. Voorts de
daarbij behorende organisatiestructuur met o.a. daarin de BMNL en de TIC.
Tevens beheert en onderhoudt de Stichting NMD een processendatabase die door LCA
deskundigen gebruikt wordt om conform de bepalingsmethode LCA rapportages te maken.
Deze werkzaamheden betreffen zowel de B&U als de GWW-sector.
Stichting NMD heeft contact met de eigenaren van productkaarten, is hiervoor vraagbaak en
faciliteert het proces van het tijdig aanleveren van productkaarten, controle op deze input en
de verwerking hiervan in de database.
Stichting NMD is verantwoordelijk voor het valideren van de rekeninstrumenten voor het
maken van een milieuprestatieberekening, zowel voor de B&U als de GWW-sector. De
methode van validatie moet aangepast worden met inachtneming van aanpassingen aan de
database en de rekenregels.

2.3

Databeheer

In 2020 is de structuur van de database fundamenteel geactualiseerd:
1)
Herstructurering NMD
2)
NMD: een database met meer milieudata dan alleen LCA-impactcategorieën
Verder is met een groot aantal projecten gewerkt aan een kwaliteitsverbetering van de NMD.
a) Verbetering productkaarten categorie 3 B&U
b) Verbetering productkaarten categorie 3 GWW
c) Actualisatie Bepalingsmethode
d) Actualisatie Toetsingsprotocol
e) Erkende Deskundigen Overleg
f) Validatie rekeninstrumenten
g) Verschilanalyse MPG NMD 2.3 vs. 3.0
h) Projecten ICT
o Ontwikkeling categorie 3 modules
o User Friendly Interface
i) Projecten circulariteit in bouwregelgeving
6
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o
o

Onderzoek naar uitbreiding grenswaarden andere gebruiksfuncties
Onderzoek naar de bepaling van de milieuprestatie bij verbouw en transformatie
i) Flankerend instrumentarium
o As-built toetsingsprotocol
o Handreiking Inkopen met de Milieuprestatie Gebouwen
In bijlage B is per project een toelichting van gegeven.

2.3.1.Herstructurering
De nieuwe datastructuur is gebaseerd op de functies die een bouwwerk moet leveren. Alle
verplichte en optionele functies zijn beschreven in functionele beschrijvingen, en opgedeeld
in zogenoemde hoofdelementen, benoemd conform NL-SfB en RAW. Op deze manier wordt
nu duidelijk gemaakt dat een bouwwerk met de in de berekening toegepaste producten set
daadwerkelijk op representatieve wijze is doorgerekend. De NMD 3.0 kan nu ook flexibeler
inspelen op nieuwe initiatieven en mogelijkheden. Door de beter gedefinieerde datastructuur
kan deze makkelijker worden uitgebreid en gekoppeld worden aan toepassingen, zoals de
circulaire economie, BIM, ETIM, etc. Bovendien zijn de data nu modulair gemaakt. In het
Bouwbesluit is als eis aan woningen en kantoren één getal (zogenaamde 1-puntsscore) voor
de totale MPG aangegeven. Daardoor kunnen bouwwerken (B&U- en GWW projecten)
onderling vergeleken worden. De 11 milieu-indicatoren worden via een weeg-set
omgerekend naar deze 1-puntsscore. Versie 3.0 maakt nu ook inzichtelijk hoe de
milieuprestatie per fase, per module is opgebouwd. Daardoor wordt het voor een ontwerper
duidelijker waar milieuwinst is te behalen.
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2.3.2 NMD: een database met meer milieudata dan alleen LCAimpactcategorieën
Een ander belangrijk aspect is dat in 2020 de methodische eisen voor de bepaling van de
milieuprestatie (bouw)producten, installaties en processen in de bepalingsmethode zijn
geactualiseerd en in lijn zijn gebracht met de Europese EN 15804+A2. Per 1.1.2021 dienen
LCA-milieudata voor opname in de NMD te worden opgeleverd in zowel 11 als 19
impactcategorieën (set 1 en set 2 uit de paragraaf 2.7.2.3.). Tevens dienen volgens
paragraaf 2.7.2.4. ook parameters voor gebruik van grondstoffen, vrijkomen van afval en
vrijkomen van materialen en energie gerapporteerd.
Hiervoor ontstaat er een multi purpose database met indicatoren die de milieu-impact
beschrijven en die het gebruik van grondstoffen in de producten en installaties beschrijven.
Landelijke uniformiteit, transparantie en kwaliteitsborging
Multi-purpose nationale milieudatabase NMD
(Bepaling van) Milieueffecten
 (CO2)emissies
 Grondstoffenuitputting
Gebruiksfase
Sloop- en
verwerkings
fase

Productie- en
bouwfase

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

B
1

B
2

B
3

B
3

B
5

Vigerend

C
1

C
2

C
3

C
4

Stromen grondstof
Input
Terug
winningen
recycling
Hergebruik
D

Kg

Gebruik
van
secundaire
materialen

MJ, netto
calorische
waarde

Output
Kg

Gebruik van
Materialen Materialen
(niet)
voor
voor
hernieuwbare hergebruik recycling
primaire
energie
gebruikt als
materialen
Aanvulling per 1.1. 2021

Materialen
voor
energie
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Afval

2.4 Communicatie
Waar staan we nu?
We kunnen de communicatie werkzaamheden opsplitsen in online bereik en
herkenbaarheid (zowel online als in de wereld buiten internet)

Online (website, nieuwsbrief, LinkedIn, webinars)
Er lag een mooie basis met de website en de nieuwsbrief. Na een analyse is er een plan
gemaakt voor 2020 om deze basis te optimaliseren uit te breiden.
 We hebben alle webpagina’s herschreven. We hebben de teksten beter leesbaar
gemaakt en geactualiseerd. Ook hebben we een begin gemaakt met SEO
(zoekmachineoptimalisatie) waardoor onze content beter gevonden wordt.
 We hebben de structuur van de website aangepast waardoor onze artikelen beter
te vinden zijn. Ook hebben we duplicate content verwijderd en op de meest
logische plek gezet.
 De site is sinds juni gekoppeld aan Google Analytics waardoor we steeds meer
inzicht krijgen in wat onze content doet.
 Om dit inzicht in de online ontwikkeling te verbreden wordt er een maandelijks
dashboard gemaakt.
 De site is beveiligd.
 We hebben meer lijn in onze beelden en visuals aangebracht voor een
herkenbare uitstraling.
 We hebben nu een LinkedIn bedrijfspagina waar we een nieuwe doelgroep
aanspreken. De conversie vanuit LinkedIn is goed.
 We publiceren gemiddeld 3 nieuwsberichten per week (ook op LinkedIn)
waardoor we onze bezoekersaantallen gestaag zien groeien.
 We organiseren webinars (nu voor de lesbrieven voor het MBO en HBO)
 We hebben het jaarlijkse symposium online georganiseerd.
 De nieuwsbrief wordt vaker verstuurd. Dit kan omdat er meer continuïteit in onze
nieuwsberichten zit. Ook is de opzet van de nieuwsbrief geoptimaliseerd.
 Er wordt op de site actief gewezen op de nieuwsbrief waardoor het aantal
abonnees stijgt. Ook hebben alle medewerkers een banner in hun emailhandtekening. Deze levert ook regelmatig nieuwe aanmeldingen op.
 We zijn steeds vaker in de media via andere kanalen (bijvoorbeeld interviews).

Herkenbaarheid/ Huisstijl
De NMD had al een logo en een aanzet tot een huisstijl. Deze huisstijl is nu uitgeschreven
in het huisstijlhandboek zodat we deze stijl intern en extern kunnen gebruiken.
 De Bepalingsmethode, Gids Milieuprestatie en het Toetsingsprotocol zijn
opgemaakt volgens de NMD huisstijl evenals de vertaling van de Gids
Milieuprestatie.
 Het kantoor heeft met de nieuwe raamfolie met het NMD logo een frisse
actuele uitstraling
 We hebben roll-up banners in NMD stijl die we bijvoorbeeld inzetten bij
(online) symposia)
 We gebruiken een NMD achtergrond bij online vergaderingen. Hierdoor is ons
logo vaak in beeld bij externe partijen.
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3. Voorziene ontwikkelingen 2021
3.1 Interne organisatie
De interne organisatie, zoals die nu is ingericht blijft in principe hetzelfde. Alleen wordt de
Raad van Toezicht opgevolgd door een driekoppig bestuur. Dit bestuur gaat fungeren als
werkgever en als klankbord voor de directie. De MBG krijgt een nieuwe naam en gaat
Beleidscommissie Milieuprestatieberekeningen Nederland (BMNL) heten. Deze BMNL
krijgt meer bevoegdheden. De BMNL bestaat uit 3 geledingen, opdrachtgevers,
leveranciers van data en gebruikers van data, daarnaast is er een aantal
toehoorders/deelnemers, zoals de voorzitter van de TIC en een vertegenwoordiger van
BZK. De BMNL wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter (zie afbeelding)

Naast de kwartaal-overleggen van de TIC en de BMNL, wordt er overlegd met de
erkende deskundigen (2x per jaar), de organisaties die een rekeninstrument hebben
laten valideren (3x per jaar) en een redactieraad van onze nieuwsbrief (2x per jaar).
Intern wordt er 1x per 3 weken een zogenaamd projectenoverleg georganiseerd (daarbij
zijn de interne accountmanagers, de ingehuurde projectmanagers, ons ICT bureau, de
datamanagers, de medewerker communicatie aanwezig, de directeur treedt op als
voorzitter. Een maal per kwartaal schuiven bij dit overleg ook de vaste adviseurs en
vertegenwoordigers van BZK en RWS aan.
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3.2 Databeheer
In algemene termen betreft het beheer en onderhoud de zorg voor coördinatie en uitvoering
van alle reguliere, éénmalige en projectmatige taken die samenhangen met de
Bepalingsmethode, de NMD met z’n productkaarten, de daarbij aangesloten
productkaarteigenaren en aansluiting op en validatie van rekeninstrumenten. Voorts de
daarbij behorende organisatiestructuur met o.a. daarin de BMNL en de TIC.
Tevens beheert en onderhoudt de Stichting NMD een processendatabase die door LCA
deskundigen gebruikt wordt om conform de bepalingsmethode LCA rapportages te maken.
Deze werkzaamheden betreffen zowel de B&U als de GWW-sector.
Stichting NMD heeft contact met de eigenaren van productkaarten, is hiervoor vraagbaak en
faciliteert het proces van het tijdig aanleveren van productkaarten, controle op deze input en
de verwerking hiervan in de database. Stichting NMD is ook verantwoordelijk voor het
valideren van de rekeninstrumenten voor het maken van een milieuprestatieberekening,
zowel voor de B&U als de GWW-sector. De methode van validatie moet aangepast worden
met inachtneming van aanpassingen aan de database en de rekenregels.
Naast deze reguliere jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten zijn voor 2021 enkele extra
werkzaamheden voorzien die het functioneren van de informatievoorziening versterken.
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3.3 Projecten die het functioneren van de informatievoorziening
versterken
3.3.1 Verbetering Categorie 3 kaarten B&U
In 2021 zal een vervolg worden gegeven aan het project dat in 2020 is gestart om de
categorie 3 kaarten voor de B&U-sector te verbeteren. In 2020 lag de nadruk op de witte
vlekken in de NMD waarbij cat.3 data ontbreken. Hiervoor zijn nieuwe kaarten gemaakt en
verbeterd. In 2021 zal de nadruk liggen op de kwaliteitscontrole van een groot aantal
bestaande kaarten.

3.3.2 Ontwikkeling categorie 3 kaarten in zijn geheel her te gebruiken elementen
Met de publicatie van het wijzigingsblad d.d. 1 oktober 2020 van de Bepalingsmethode
Milieuprestatie Bouwwerken kan per 1 januari 2021 ook de milieu-impact van in zijn geheel
her te gebruiken elementen goed worden gewaardeerd volgens de Bepalingsmethode; de
regels zijn zelfs verplicht om te volgen (zie ook 2.2De Stichting NMD onderzoekt hoe dit kan
worden verwerkt in de NMD en de aangesloten rekeninstrumenen.

3.3.3 Update Ecoinvent 3.6
De NMD-processendatabase maakt gebruik van de Ecoinvent-database voor de procesdata.
In 2020 is er een nieuwe versie uitgekomen en in Q4 van 2020 is er een impactanalyse op
de MPG-berekeningen gemaakt van de wijzigingen (zie ook 2.4). In Q1 2021 zal er een
wijzigingsblad worden opgesteld en gepubliceerd waarin de overgang naar Ecoinvent 3.6
bekrachtigd wordt. In datzelfde wijzigingsblad zal overigens een verwijzing naar de Richtlijn
Specifieke gebouwlevensduur (zie ook 2.4) worden opgenomen.

3.3.4 Actualisatie rekenregels
Met de publicatie van het wijzigingsblad d.d. 1 oktober 2020 van de Bepalingsmethode
Milieuprestatie Bouwwerken kan per 1 januari 2021 ook de milieu-impact van in zijn geheel
her te gebruiken elementen goed worden gewaardeerd volgens de Bepalingsmethode; de
regels zijn zelfs verplicht om te volgen (zie ook 2.2). Deze wijziging vergt ook aanpassing
van de rekenregels, waarover de Stichting NMD in 2020 de instrumenthouders heeft
geïnformeerd. In Q1 van 2021 zal zij ook rekenregels voor de waardering van onvoorzien
hergebruik van producten ontwikkelen, bijgestaan door een extern bureau.

3.3.5 Technische aanpassingen invoermodules
In 2019/2020 zijn er voor de categorie 1, 2 en categorie 3 kaarten een interfaces ontwikkeld
om data in de NMD te kunnen invoeren. Na ingebruikname zijn er bij Stichting NMD
meldingen gemaakt van wensen ter verbetering (zie ook 2.4). In dit project worden de meest
gedeelde wensen gerealiseerd door RBit Informatica. Het gaat onder andere om:
- Onderzoek verkorten doorrekentijd MKI i.c.m. openen PPS-sheet
- Analyse en doorontwikkeling document-uploadproces

3.3.6 Verbeteringen gebruiksvriendelijkheid invoer- en review modules
In 2019/2020 zijn er voor de categorie 1, 2 en categorie 3 kaarten een interfaces ontwikkeld
om data in de NMD te kunnen invoeren en reviewen. Na ingebruikname zijn er bij Stichting
NMD meldingen gemaakt van wensen ter verbetering (zie ook 2.4). In dit project worden de
meest gedeelde wensen gerealiseerd door RBit Informatica. Het gaat onder andere om:
- Kloonfunctie categorie 1 en 2 kaarten
- Video met uitleg werking cat. 3 invoermodule
12
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-

Doorontwikkeling bibliotheekfunctie categorie 3
Doorontwikkeling reviewfunctie categorie 3

3.3.7 Ontwikkeling API’s
Een API is een programmeer-interface waarmee externen toegang kunnen krijgen tot de
NMD. De instrumenthouders van de MKI-/MPG-instrumenten hebben al toegang tot een API
waarmee dagelijks updates van de NMD-data kunnen worden opgehaald. Inmiddels hebben
diverse partijen, waaronder ook een van de instrumenthouders, zich gemeld bij Stichting
NMD met het verzoek om de data op een andere manier toe te passen dan voor een
milieuprestatieberekening van een bouwwerk. Omdat een nieuwe toepassing van de data
ook om een andere datastroom vanuit de NMD vergt, zullen er meer API’s moeten worden
ontwikkeld. Hieraan gaat altijd een analyse van de behoefte van de toepasser vooraf,
waarna een functionele beschrijving wordt ontwikkeld. Deze analyse en beschrijving vormen
de input van een aantal ontwikkelprojecten. Het aantal zal nader bepaald worden.

3.3.8 Verinnerlijking (inzicht en internaliseren) circulariteitsindicatoren in de praktijk
Per 1.1. 2021 worden de LCA-data in impactcategorieën en hoeveelheden volgens
bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken, de paragrafen 2.7.2.3 en 2.7.2.4
aangeleverd. Deze data bieden kansen om te kijken hoe, met in achtneming van de
scenario’s einde levensduur, het positieve effect op de milieudruk door zowel het gebruik van
secundair materiaal in de productiefase alsmede het hergebruik en recycling aan het einde
van de product levensduur gekwantificeerd over het voetlicht kan worden gebracht.
Het achterliggende doel hiervan is om aan te geven welke oplossing het meest geschikt kan
zijn om onderscheid te maken tussen de milieu-impacts van verschillende types
bouwproducten; van verschillende materialen en met verschillende mate van circulariteit. Met
andere woorden, om te kijken hoe zowel het gebruik van secundair materiaal in de
productiefase alsmede het faciliteren van hergebruik en recycling aan het einde van de
product levensduur positief worden gewaardeerd zonder dat (afvalverwerking-)scenario’s die
in de verdere toekomst plaatsvinden en daardoor een zekere mate van onzekerheid kennen,
net zo zwaar meewegen als de huidige productiepraktijk.
Stichting NMD heeft TNO gevraagd om, in samenwerking met een aantal andere
onderzoeksbureaus, deze oplossingsrichtingen te onderzoeken en waar mogelijk te
vervatten in een handreiking met regels voor het onderbouwen bij het afwijken van
defaultwaarden voor verschillende scenario’s einde levensduur en voor het voorzien
hergebruik van bouwproducten..

3.3.9 Doorontwikkeling beheerfuncties
Om goede datakwaliteit te kunnen garanderen, moeten de datamanagers van Stichting NMD
in staat worden gesteld om flexibel te kunnen reageren op wensen tot aanpassen van
categorie 3 kaarten. In dit project worden de meest gedeelde wensen gerealiseerd door RBit
Informatica. Het gaat onder andere om:
- Switch om zowel de gepubliceerde als de werkversie van een productkaart te kunnen
bekijken
- Alertheid als kaarten verlopen
- Ontwikkeling issue management tool
- Ontwikkeling en implementatie random selectie toetser
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3.3.10 Materialisatie
Er bestaat een behoefte vanuit de huidige instrumenthouders om naast de milieu-impactcategorieën en parameters die grondstoffen beschrijven (zie 3.2) ook informatie te
verkrijgen over het materiaalgebruik in producten. In dit project zal een lijst met
materialen en materiaalcodes worden ontwikkeld, waarna deze worden geïmplementeerd
in de invoermodule van de NMD. Daarnaast zal er ook een document voor moeten
worden opgesteld om uitleg te geven bij de interpretatie van de data. Als resultaat wordt
het mogelijk om bij de invoer van een product aan te geven hoeveel kg van bepaalde
materialen er in product zitten. Het doel is dat deze informatie op bouwwerkniveau via
onder andere de MKI-/MPG-rekeninstrumenten beschikbaar komt en inzage geeft in de
materiële “waarde” van een bouwwerk.

3.3.11 Circulariteitsindicatoren in viewer en gevalideerde rekeninstrumenten
Per 1.1.2021 dienen LCA-milieudata voor opname in de NMD te worden opgeleverd in zowel
11 als 19 impactcategorieën. (set 1 en set 2 uit de paragraaf 2.7.2.3.)Tevens dienen volgens
paragraaf 2.7.2.4. ook parameters voor gebruik van grondstoffen, vrijkomen van afval en
vrijkomen van materialen en energie gerapporteerd.
In aansluiting op de Leidraad ‘Meten van circulariteit – werkafspraken voor een circulaire
bouw [Platform CB’23 – 2 juli 2020 zal de Stichting NMD nagaan op welke wijze op basis van
data in de NMD naast de milieuprestatie van een bouwwerk ook een relatieve reductie van
de milieudruk door gebruik van secundaire grondstoffen of materialen is te kwantificeren. Als
ook het gebruik van secundaire materialen en materialen voor hergebruik en recycling. Bij
voldoende mogelijkheden zal in overleg met houders van gevalideerde rekeninstrumenten
worden overlegd op welke wijze die in hun instrumenten kunnen worden geïmplementeerd.

3.4

Projecten op weg naar 2023

Een aantal aspecten grijpt de komende jaren dusdanig op elkaar in dat er een op elkaar
afgestemd overall plan van aanpak wordt opgesteld.
o Met de wijziging van hoofdstuk 2 van de bepalingsmethode milieuprestatie
bouwwerken worden de uitkomsten ook in 19 impactcategorieën gerapporteerd
alsmede parameters voor gebruik van grondstoffen, vrijkomen van afval en vrijkomen
van materialen en energie gerapporteerd.
o De bepalingsmethode geeft in hoofdstuk 3 de weegfactoren om van de berekende
impactcategorieën volgens hoofdstuk 2, te komen tot de 1-puntscores MPG en MKI.
Momenteel lopen er onderzoeken en discussies welke weegset daarbij moet worden
gehanteerd. In 2021 zal een definitieve keuze moeten worden gemaakt.
o Inwerkingtreding van hoofdstuk 3 van de bepalingsmethode kan dan de facto niet
eerder plaatsvinden dan dat alle productkaarten in de NMD ook geordend zijn met 19
impactcategorieën. De jure hoeft dat niet perse omdat in de bepalingsmethode niet is
vermeld dat normatief de NMD moet worden gehanteerd, maar dat in de praktijk wel
vrijwel altijd het geval is.
Het is dan ook zaak om dat zo snel mogelijk te realiseren en met een
versnellingsactie op basis van hun LCA-dossiers de bestaande productkaarten te
actualiseren naar modulair met 19 impactcategorieën en hoeveelheden.
Vanuit de gedachte van de Transitieagenda bouw dat in 2023 het basiskamp moet zijn
ingericht, is dan het doel om eind 2023 de NMD volledig gevuld te hebben met kaarten die
de 19 impactcategorieën uit hoofdstuk 2 van de bepalingsmethode in zich hebben als ook de
14
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prestaties op het gebied van hoeveelheden t.a.v. hergebruik/recycling van output/input
grondstofstromen.
Aangezien de productkaarten in de NMD een geldigheid hebben van 5 jaar, behoeven de
productkaarten die zijn aangeleverd in 2019 en 2020 zorg. Fabrikanten moeten immers na
2023 de kaarten van voor 2019 vervangen en vallen dan in het regime van de 19
impactcategorieën. Kaarten die na 2020 worden aangeleverd vallen al automatisch in het
regime van de 19 impactcategorieën.
Hiervoor wordt vanuit het overall plan van aanpak een apart deel plan van aanpak opgesteld
en wordt afzonderlijke financiering gezocht.

3.5 NMD als een transferpunt met geborgde beschrijvingen (data) van
milieuprestatie van bouwproducten en gebouwinstallaties
De Stichting NMD streeft er naar om vóór 2023 het stelsel van bepalingsmethode
milieuprestatie bouwwerken met in het kielzog de NMD en gevalideerde rekeninstrumenten
verder uitbreiden tot een platform voor het op een landelijk uniforme wijze meten van
circulaire prestaties bouwwerken, zodanig dat deze zijn ingebed in Europees beleid.
De Stichting NMD ziet de NMD niet als een losstaande informatiebron voor het maken van
milieuprestatieberekeningen, maar als een transferpunt met geborgde beschrijvingen (data)
van milieuprestatie van bouwproducten. Zoals nu al het geval is in de bepalingsmethode
milieuprestatie bouwwerken, sluit de Stichting NMD voor de begripsbepaling van een
bouwproduct aan op de begripsbepaling uit de Verordening bouwproducten.
bouwproduct: elk product of kit dat wordt vervaardigd en in de handel wordt gebracht om blijvend te worden
verwerkt in bouwwerken of delen ervan, en waarvan de prestaties gevolgen hebben voor de prestaties van het
bouwwerk met betrekking tot de fundamentele eisen voor bouwwerken. Bouwwerken zijn bouwkundige en
civieltechnische werken;

Vanuit de idee dat in onder elk product dat blijvend wordt verwerkt in een bouwwerk, ook
gebouwinstallaties worden verstaan en langs die zienswijze in de bepalingsmethode is
verwerkt, kan de Stichting NMD fungeren als een liaison tussen de Transitieagenda’s bouw,
maakindustrie en kunststoffen waar het gaat om LCA-bepalingen.
In een bouwwerken worden immers producten als constructiemateriaal, installaties en
kunststoffen blijvend verwerkt.
Zo zal in samenspraak met Ketenstandaard Bouw en Techniek binnen het project
DigiDealGo worden onderzocht hoe standaarden voor classificatie van bouwdelen en
installaties volgens NL/SfB en van productgegevens in de bouw- en installatiesector
ETIM op elkaar zijn aan te sluiten zodat datauitwisseling mogelijk gaat worden.
Er zal in samenwerking met RWS en grotere infra-bouwbedrijven een verkenning worden
uitgevoerd data in de NMD via het gevalideerde rekeninstrument DuboCalc / NMD-data
d.m.v. de OTL (Object Type Library) gekoppeld zou kunnen worden aan BIM-software. ,
maar dit bleek lastiger dan verwacht.
Daar waar de viewer 1-op1 voor B2B inzicht geeft in kenmerkende data uit de NMD is het
zinvol te onderzoeken hoe de milieudata in de NMD voor het MKB en DIY in begrijpelijke
B2C-termen worden ontsloten en worden gecommuniceerd over de milieuprestatie van
bouwproducten en gebouwinstallaties?
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3.6

Beleidsonderzoek

3.6.1 Circulariteit in de bouwregelgeving
-

Uitbreiding grenswaarden naar andere gebruiksfuncties

In de eerste helft van 2020 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een MPG-eis
voor de onderwijsfunctie en onderwijsgebouw én gezondheidszorgfunctie en
gezondheidszorggebouw
De onderzoekers concluderen dat de MPG-berekening in principe materieel goed
toepasbaar is voor de beide functies en adviseren om de MPG-eis van toepassing te laten
zijn op de functies en niet op het gebouw. In de praktijk blijkt er vaak sprake te zijn van
combinatiegebouwen met meer functies, waardoor er een weging zou moeten zijn naar
gebruiksfunctie.
Het ministerie heeft de NMD gevraagd om verder te onderzoeken of er voor één technisch
bouwsysteem, dat operationeel is voor meer gebruiksfuncties, een methodiek is te
modelleren met een weging voor een milieuprestatie per gebruiksfunctie.
-

Milieuprestatie Gebouwen bij Verbouw en Transformatie

BZK wil de milieuprestatie van bouwwerken (B&U en GWW) en circulair bouwen zo breed
mogelijk invoeren. De achterliggende redenering is hoe breder ingevoerd hoe groter het
beleidseffect. Hierbij gaat het niet alleen om nieuwbouw, maar ook in de bestaande bouw ligt
er bij verbouw en transformatie een grote opgave. Daarom wordt onderzocht hoe de
milieuprestatie-eis kan worden toegepast bij verbouw en transformatie. Daarbij dient ook
zoveel mogelijk te worden aangesloten op het systeem (doel- en prestatiebepalingen) van de
bouwregelgeving.
Anders dan bij nieuwbouw gaat het bij verbouw en transformatie om meer factoren die van
invloed zijn op de MPG-berekening. Met de methodische aanpak uit addendum kunnen deze
factoren in samenhang worden bezien. In het vervolgonderzoek is het van belang om de
benodigde informatie goed te laten aansluiten bij de bij de doelgroepen beschikbare data,
zodat draagvlak voor de methodiek wordt verkregen.
Het doel van het vervolgonderzoek is om te komen tot een advies aan BZK over een
praktisch uitvoerbare methode voor toepassing van een MPG-eis bij verbouw en
transformatie, dat vervolgens de basis kan zijn voor een verdere uitwerking in regelgeving.
Het vervolgonderzoek is gericht op inpassing van de methodiek in de processen binnen de
bouwsector.

3.7

ICT-projecten

NMD-viewer
In de Leidraad ‘Meten van circulariteit - werkafspraken voor een circulaire bouw’ van
Platform CB’23 [juli 2020] is geschreven dat datasets een belangrijke rol spelen bij het meten
van circulariteit. Daarbij is aangegeven datasets zoals in de NMD niet voor iedereen
beschikbaar zijn. De Stichting NMD wil, binnen de mogelijkheden van vertrouwelijkheid met
betrekking tot de opgeslagen data, de toegankelijkheid van de NMD vergroten. Hiertoe wordt
een viewer ontwikkeld die informatie zoals de milieuprestatie van producten presenteert. Bij
de ontwikkeling is het NMD-team samen met diverse stakeholders betrokken, waaronder
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data-eigenaren, adviseurs en een opdrachtgever. Naar verwachting wordt de viewer in Q1
van 2021 op de website van de Stichting NMD gepubliceerd. RBit Informatica verzorgt de
implementatie hiervan.

3.8

Europa

Binnen Europa spelen zich op verschillende podia discussies af over circulariteit, de
(bepalingsmethoden van de) milieuprestaties van bouwwerken, (bouw)producten,
gebouwinstallaties e.d. en de wijze waarop deze worden gedeclareerd.
De hoofdzaak daarbij is uniformiteit in de bepalingsmethodes om kenmerken van
bouwwerken en daarin verwerkte producten vast te stellen.
De Lidstaten zijn subsidiair om hieraan al dan niet grenswaarden te verbinden.
Er zijn drie dominante podia/platforms waar diue discussie zich afspeelt:
1) EU Circular Action Plan – voor een schoner en concurrerender Europa
2) EU-project LEVEL(s) The European framework for sustainable buildings
3) EU-communication ‘ A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating
jobs, improving lives’
Uitwerking hiervan vindt vooral plaats via verordeningen, richtlijnen en harmonisatie en
normalisatie van bepalingsmethoden zoals.
a) Verordening bouwproducten
b) Richtlijn energiegerelateerde producten (Ecodesign)
c) Single Market for Green Products Initiative
d) Energy Performance Buildings Directive
e) Green public procurement (duurzaam inkopen en aanbesteden)
f) normalisatie van bepalingsmethoden binnen CEN

De Stichting NMD volgt deze ontwikkelingen en past waar nodig de bepalingsmethode
milieuprestatie daar op aan. Aangezien het EU-project LEVEL(s) zich richt op het niveau van
het gebouw en het framework in o.a. Circular Action Plan als kapstok wordt gebruikt van
nadere acties, brengt Stichting NMD in contacten en Engelstalige documenten het
Nederlandse systeem als goed werkend stelsel onder de aandacht.

17

3.9

Communicatie

Communicatie NMD in 2021
Hoewel we al volop aan het optimaliseren zijn, is er nog genoeg ruimte voor verbetering.

Online (website, nieuwsbrief, LinkedIn, webinars)














Regelmatig (nieuws)berichten blijven publiceren is erg belangrijk. Daarom is een
goede contentplanning noodzakelijk. Met een contentplanning kunnen we meer
vooruit werken waardoor de content ook verbetert doordat er minder ad hoc gewerkt
hoeft te worden.
Een goede balans creëren in onze content. Interviews, video’s en achtergrond
artikelen afwisselen met snackable content. Dit kunnen we realiseren door nieuwe
rubrieken op te zetten zoals: drie vragen aan…, wat doe jij in 2023? Dit soort
rubrieken zijn een mooie aanvulling op al onze inhoudelijke artikelen.
We blijven de site ontwikkelen, optimaliseren en aanpassen op nieuwe
ontwikkelingen (vindbaarheid, snelheid, veiligheid, toegankelijkheid, leesbaarheid) in
samenwerking met EverDesign.
LinkedIn posts sponsoren. Door enkele posts te sponsoren kunnen we deze gericht
tonen aan een bepaalde doelgroep.
Meer videocontent, bijvoorbeeld een promotievideo voor de viewer maken.
YouTube kanaal uitbouwen door relevante afspeellijsten.
Meer aandacht voor beeld (iStock abonnement voortzetten en een fotograaf inzetten
bij interviews of projecten die beschreven worden.
Meer infographics/ visuals (laten) maken om informatie toegankelijker te maken voor
een bredere doelgroep.
Adobe Photoshop en Indesign aanschaffen om zelf ook makkelijker infograhics en
visuals te kunnen maken.
Afhankelijk van de ontwikkelingen een online of hybride jaarsymposium organiseren
in oktober.
Webinars organiseren.

Symposium
Ook in 2021 wordt er weer een symposium georganiseerd. We hopen op donderdag
4 november een fysieke bijeenkomst te organiseren.

Herkenbaarheid/ Huisstijl




De rest van onze (basis) documenten herzien en van nieuwe opmaak voorzien.
Engelse vertalingen van onze basis documenten laten maken.
Promotiemateriaal laten maken.
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Bijlage A projecten 2020 kwaliteitsverbetering
functioneren NMD
j) Verbetering productkaarten categorie 3 B&U
k) Verbetering productkaarten categorie 3 GWW
l) Actualisatie Bepalingsmethode
m) Actualisatie Toetsingsprotocol
n) Erkende Deskundigen Overleg
o) Validatie rekeninstrumenten
p) Verschilanalyse MPG NMD 2.3 vs. 3.0
q) Projecten ICT
o Ontwikkeling categorie 3 modules
o User Friendly Interface
i) Projecten circulariteit in bouwregelgeving
o Onderzoek naar uitbreiding grenswaarden andere gebruiksfuncties
o Onderzoek naar de bepaling van de milieuprestatie bij verbouw en transformatie
r) Flankerend instrumentarium
o As-built toetsingsprotocol
o Handreiking Inkopen met de Milieuprestatie Gebouwen
Verbetering productkaarten categorie 3 B&U
Recent is het gehele MPG-systeem geherstructureerd naar versie 3.01. Belangrijk is dat de
categorie 3 productkaarten hierbij aansluiten. Dit betekent aanvulling met nieuwe
productkaarten en actualisatie van de bestaande productkaarten in deze categorie. Deze
laatsten zijn uit de NMD 2.2. geconverteerd naar de nieuwe NMD3.0-structuur. Na de
conversie was er sprake van zogenaamde “blinde” vlekken in de database. In het kader van
de (continue) kwaliteitsverbetering van deze data heeft de Stichting Nationale
Milieudatabase aan LBP|SIGHT en W/E Adviseurs gevraagd om een plan van aanpak voor
2020 op te stellen, waarbinnen de belangrijkste prioriteiten voor deze kwaliteitsverbetering
worden aangepakt. Het project is gegoten in een gefaseerde aanpak waarin veel aandacht is
voor projectinterne kwaliteitsborging, zoals overleg over resultaten en collegiale toetsing. Na
het afronden van elke fase wordt een kort opleververslag opgesteld door het consortium dat
gezamenlijk verantwoordelijk is voor de opleveringen. Bij zowel de bestaande als nieuwe
productkaarten wordt een dossier opgesteld.
In 2020 zijn tijdens het project zijn de volgende fases doorlopen:
- Fase A: Opstellen van plan van aanpak
- Fase B.1: Invoeren 9 herstelkaarten.
- Fase B2: Opstellen 16 nieuwe productkaarten totaalproduct
- Fase B3: Opstellen 40 nieuwe productkaarten deelproduct
- Fase B4: Kwaliteitscontrole en dossier productkaarten externe levering
- Fase B5: Kwaliteitscontrole top 100
- Fase B6: Kwaliteitscontrole 101 - 200
- Fase C: overleg + evaluatieverslag inclusief advies prioriteiten 2021
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Dit project zal in 2021 een vervolg krijgen, omdat nog niet alle kaarten op hun kwaliteit zijn
gecontroleerd.
Verbetering productkaarten categorie 3 GWW
Eerder is de structuur van GWW data in de NMD gewijzigd conform de RAW-systematiek,
maar toen is de data niet vernieuwd. Daarnaast is er door ervaring met aanbestedingen op
basis van de milieuprestatie een steeds concreter beeld ontstaan over de databehoefte om
duurzaam te kunnen ontwerpen. Dit project zorgt voor een nieuwe standaard van categorie 3
productkaarten, waarbij representatieve data van uitgebreide documentatie worden voorzien.
De nieuwe GWW-data vormen de nieuwe standaard voor ongetoetste data in de NMD. Het
project bestond uit 3 fasen, waarbij vele nieuwe productkaarten, 100 plus, en bijbehorende
dossiers zijn ontwikkeld. Stichting NMD heeft het projectmanagement, in persoon van
Jeannette Levels, verzorgd en heeft daarnaast voorzien in een administratieve controle
voorafgaand aan de publicatie van de kaarten. Het project wordt in Q1 2021 afgerond.
Actualisatie Bepalingsmethode
De belangrijkste aanpassing van de Bepalingsmethode betrof die van 1 juli 2020, waarbij er
drie wijzigingsbladen zijn opgenomen in de Bepalingsmethode, waardoor ook de titel en het
versienummer zijn gewijzigd De wijzigingsbladen hadden betrekking op een update van de
rekenregels naar aanleiding van de herstructurering (2019), de overgang naar Ecoinvent 3.5
(2020) en de conformering aan de EN15804:A2 (2020). Het laatstgenoemde wijzigingsblad
brengt met zich mee dat er straks een tweede set aan milieu-impactcategorieën zal moeten
worden ingevoerd voor nieuwe productkaarten. De Bepalingsmethode Milieuprestatie
Bouwwerken (Bepalingsmethode) 1.0 is vanaf 1 januari 2021 vigerend.
Op 1 oktober 2020 is er een wijzigingsblad bij de Bepalingsmethode 1.0 gepubliceerd om het
mogelijk te maken dat producthergebruik correct wordt gewaardeerd. De wijziging heeft
deels betrekking op methodische eisen waarmee bij het opstellen van productkaarten
rekening mee dient te worden gehouden alsook op rekenregels in de vorm van een
correctiefactor van de MKI voor producten die worden hergebruikt.
Actualisatie Toetsingsprotocol
Naast een aantal aanpassingen naar aanleiding van de actualisatie van de
Bepalingsmethode zijn los daarvan nog een aantal andere wijzigingen doorgevoerd in het
Toetsingsprotocol. Allereerst gaat het om de opname van een dringend advies aan dataleveranciers om hun productkaarten te laten toetsen door een erkende LCA-deskundige met
bijbehorende expertise. De lijst met erkende LCA-deskundigen zal hier ook op worden
aangepast. Ten tweede zal het mogelijk worden om een beperkte selectie van toetsers
aangewezen te krijgen van categorie 1 en 2 productkaarten, zodat wordt voorkomen dat er
vaste koppels ontstaan tussen LCA-uitvoerders en toetsers.. Afhankelijk van de bevindingen
na implementatie zal men na 1 jaar evalueren of dit selectieproces de gewenste resultaten
oplevert. Een derde aanpassing is de introductie van een second opinion, waardoor het
mogelijk wordt voor Stichting NMD om op verzoek en steekproefsgewijs reeds opgenomen
productkaarten te toetsen op conformiteit aan de Bepalingsmethode. Al deze wijzigingen
worden per 1 januari 2021 van kracht.
Erkende Deskundigen Overleg
In 2020 heeft er tweemaal een Erkende Deskundigen Overleg plaatsgevonden, waarvoor
naast de erkende LCA-deskundigen – die het overleg verplicht bijwonen – ook de bij
Stichting NMD bekende LCA-uitvoerders waren uitgenodigd. Het doel van het overleg is
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tweeledig: bijpraten over de ontwikkelingen en inventariseren van gewenste aanpassingen
aan het NMD-stelsel (Bepalingsmethode, Toetsingsprotocol en NMD). Uit de overleggen is
een aantal wensen naar voren gekomen, waarmee Stichting NMD in 2021 aan de slag gaat
(zie 3.3).
Validatie rekeninstrumenten
Hoewel het berekenen van de MPG aan de markt wordt overgelaten, gebeurt dit op basis
van de NMD-data en is Stichting NMD verantwoordelijk voor het correct gebruiken van de
data in berekeningen. Daarom valideert de NMD de rekeninstrumenten alvorens deze de
markt op mogen. In 2020 zijn er vier instrumenten gevalideerd, waarvan drie voor de B&Uen een voor de GWW-sector. De gevolgde validatieprocedure is opgenomen in het
kwaliteitshandboek.
Verschilanalyse MPG NMD 2.3 vs. 3.0
Het MPG-stelsel is het afgelopen jaar op ingrijpende wijze geüpdatet. Behalve inhoudelijke wijzigingen
betrof het ook een structurele aanpassing van de ICT-structuur en databases. Ook zijn er
functionaliteiten en gegevensvelden toegevoegd. Na afronding van de herstructurering is er een
definitieve check op basis van het complete systeem. Stichting NMD heeft W/E adviseurs gevraagd
een verschilanalyse uit te voeren tussen de resultaten op basis van het oude (MPG2.0 en NMD2.3) en
het nieuwe systeem (MPG3.0 en NMD3.0). De verschillen tussen 2.3 en 3.0 zijn, in de
referentiegebouwen maximaal 1,2%. De invloed van deze 1,2% afwijking betekent dat de MPG, na
afronding, maximaal 0,01 afwijkt ten opzichte van de eerdere referentieberekeningen. De afwijkingen
kunnen onder andere, een of meer van de volgende oorzaken hebben:
- De Herstructurering
- Het inhoudelijk wijzigen van kaarten
- Nieuwe rekenregels

Projecten ICT
Ontwikkeling categorie 3 modules
Om de invoer en review van categorie 3 kaarten, in beheer van Stichting NMD, mogelijk te
maken, is door RBit Informatica een tweetal modules ontwikkeld: de invoer- en de
reviewmodule. De invoermodule is na ontwikkeling getest en reeds gebruikt tijdens de
projecten kwaliteitsverbetering (zie ook 2.2). Op basis van deze ervaringen is een aantal
verbeterpunten naar voren gekomen, die zijn omgezet in een project voor 2021.
User Friendly Interface
De User Friendly Interface (UFI) is een gebruiksvriendelijke interface bij het rekeninstrument
van de Stichting NMD, die het mogelijk maakt voor NMD-beheer om zelfstandig MPGberekeningen te maken. Het doel is om zo de impact van beleid- en datawijzigingen te
beoordelen op gebouwniveau en daarover desgewenst advies te geven richting de
Rijksoverheid. De UFI is in 2020 opgeleverd en zal in 2021 operationeel worden.
Projecten circulariteit in de bouwregelgeving
Onderzoek naar uitbreiding grenswaarden andere gebruiksfuncties
In het Bouwbesluit wordt voor de nieuwbouw van woningen en kantoren (>100 m2) een
minimum eis gesteld aan de MPG van een gebouw. Het ministerie van BZK heeft aan de
NMD gevraagd te onderzoeken of een dergelijke eis ook kan worden gesteld aan de andere
gebruiksfuncties die in het Bouwbesluit worden onderscheiden. Nieman RI heeft hiervoor
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onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid bij onderwijs en zorg. Dit heeft geresulteerd in
een rapport dat we begin oktober aan BZK hebben aangeboden.
De onderzoekers concluderen dat de MPG-berekening in principe materieel goed
toepasbaar is voor de beide functies en adviseren om de MPG-eis van toepassing te laten
zijn op de functies en niet op het gebouw.
Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat er in de praktijk nauwelijks sprake is van gebouwen
met één enkele functie. In de meeste gevallen betreft het gebouwen met een combinatie van
functies. Daarbij speelt met name de vraag op welke manier de milieuprestatie van
gezamenlijke constructies en gebouwinstallaties naar onderscheidenlijke gebruiksfuncties
kunnen worden toebedeeld.
De NMD heeft aan BZK geadviseerd om verder te onderzoeken of er een methodiek is te
modelleren waarin één technisch bouwsysteem dat operationeel is voor meer
gebruiksfuncties naar een weging voor een milieuprestatie per gebruiksfunctie.
Onderzoek naar de bepaling van de milieuprestatie bij verbouw en transformatie
In de eerste helft van 2020 heeft W/E adviseurs onderzoek gedaan. Dit onderzoek
moest antwoord geven op de vraag:
Hoe kan de milieuprestatie van een verbouwing, een renovatie of een transformatie van
een gebouw eenduidig, controleerbaar en reproduceerbaar worden bepaald op basis
van een aanpassing van de bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWWwerken?
Het onderzoek heeft geresulteerd in een methodiek die qua uitgangspunten wordt
onderschreven door de klankbordgroep die bestond uit vertegenwoordigers verschillende
koepels en gebruikers van de NMD. Wel wordt door de klankbordgroep en de TIC gewezen
op de complexiteit van het vraagstuk, en in het verlengde de methodiek, en de benodigde
aandacht voor de uitvoerbaarheid van de methode.
De methodiek is als een addendum op de Bepalingsmethode gepubliceerd op
www.milieudatabase.nl.
Flankerend instrumentarium
As-built toetsingsprotocol
De aanleiding voor het project is dat opdrachtgevers in de GWW-sector niet voldoende
kunnen controleren of de project LCA’s, als verplicht onderdeel van een circulaire tender,
ook in de praktijk worden gerealiseerd. In het huidige toetsingsprotocol van de NMD is een
as-built toets niet opgenomen, omdat het geen voorwaarde is voor opname in de NMD.
Gezien het belang van een transparante procedure en vaststelling of de tender terecht is
gegund, is een as-built toets noodzakelijk. Een as-built toetsing bouwt voort op het
toetsingsprotocol van de NMD en vandaar dat Rijkswaterstaat de Stichting NMD opdracht
heeft gegeven om dit project te leiden, in naam Tom de Boer. Het project is afgerond in 2020
en omvatte de volgende onderdelen:


ontwerp een stelsel voor as-built toetsing
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werk voor asfalt en beton het toets-protocol uit.



omschrijf de eisen aan de erkende technische deskundige.

Handreiking Inkopen met de Milieuprestatie Gebouwen
Eind 2019 heeft PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, een informatieve handreiking opgesteld over het toepassen
van de milieukostenindicator (MKI) in het aanbestedingsproces. Door de MKI als eis of als
gunningscriterium in de aanbesteding mee te nemen, worden leveranciers geprikkeld om de
meest duurzame oplossing te bieden. Aangezien deze publicatie met name gericht was op
de GWW-sector, heeft de NMD het initiatief genomen om ook een handreiking te maken voor
de B&U-sector, waarin de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) als gunningscriterium wordt
gehanteerd.
De handreiking is bedoeld voor inkopers bij (semi)overheidsinstellingen en geeft uitleg over
de systematiek rond MKI en MPG. Bovendien biedt het een stappenplan dat behulpzaam
kan zijn in het aanbestedingsproces. De handreiking is tijdens het symposium op 29 oktober
gepresenteerd en is te downloaden op www.milieudatabase.nl.
Met PIANOo wordt overlegd om deze publicatie in een aangepaste vorm op te nemen in een
reeks over duurzaam aanbesteden.
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Bijlage B Leden Technisch inhoudelijke commissie
(TIC)
De TIC herbergt de benodigde expertise en adviseert de beleidscommissie (BMNL).
Gestreefd wordt naar een deelname van maximaal 8-10 leden, waarvan minimaal 60%
experts zijn op het gebied van LCA’s voor gebouw -en GWW-werken. De overige 40% wordt
ingevuld door vertegenwoordiging met LCA en/of MPG kennis uit partijen uit de bouwkolom.
De leden en voorzitter worden op basis van inhoudelijke competenties voorgedragen door de
MBG. De TIC zal ca. 3 á 4x per jaar bijeenkomen. De leden van de TIC brengen enerzijds
kennis in, maar hebben anderzijds door kennisuitwisseling ook voordelen voor directe
betrokkenheid. De leden van deze commissie krijgen voor deze reguliere bijeenkomsten niet
betaald. Wel zal er een budget beschikbaar zijn voor inhuur van de uitvoering van specifieke
reguliere taken. Ook kunnen er projecten in een projectplan worden geformuleerd en die
afzonderlijk gefinancierd dienen te worden.
De huidige bezetting van de TIC is:
VLCA p/a SGS

De heer ir. H.A.L. van Ewijk
(voorzitter)

Nederland Instituut voor Bouwbiologie
en Ecologie B.V. (NIBE)

De heer R. Scholtes

Rijkswaterstaat

De heer G. Schweitzer

Vereniging Koninklijke Nederlandse
Bouwkeramiek

De heer ing. A. Mooiman

W/E Adviseurs

De heer ir. D.A.F. Anink

TNO

Mevrouw E.E. Keijzer

LBP Sight

De heer ir. R.A. Kraaijenbrink

Stichting Bouwkwaliteit

De heer drs. ing. H.M. Nieman

Provincie Noord-Holland

De heer M. Weening

PRé

De heer M. Oele (agendalid)

Stichting Bouwkwaliteit

De heer T.D. de Boer (secretaris)
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Bijlage C Leden Beleidscommissie
Milieuprestatieberekeningen Nederland (BMNL)
Opdrachtgevers (6)
Aedes

D. Derksen

Neprom

R. Koolen

Rijksvastgoedbedrijf

C. Ririassa

Rijkswaterstaat

M. van der Klauw

Unie van Waterschappen

H.J. van Meer

VNG

M. Borsboom ?

Gebruikers (6)
BNA

A. Pastoors ?

Bouwend Nederland

H. Visser

Koninklijke NL-Ingenieurs

P. Peters

Onderhoud.nl

A. van den Berg

Techniek NL

R. van Dinther
(plv. B. Karstenberg)

Vereniging van Instrumenteigenaars i.o.

J. Mak

Leveranciers (6)
Betonhuis

E. Vermeulen

Centrum Hout

E. de Munck

FME

W. Atmar / R. Hompe ?

Koninklijke Metaalunie

P. van der Mars

NRK Bouw

mr. H.E.M. Schutjes

NVTB

N. Ruijter
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Bijlage D Overzicht wensen vanuit de MBG
Vanuit de MBG zijn de volgende projecten aangedragen :
Stichting NMD zal met de indieners van deze projecten overleggen op welke wijze deze
wensen concreet kunnen worden gemaakt.

1-Door de publieke opdrachtgevers in de GWW
A. Opstellen samenwerkingsovereenkomst beheer GWW-data met GWW-partijen
De samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en SBK is opgesteld in 2010 en
nog steeds van kracht. Echter, met de beoogde naamsverandering van SBK in Stichting
NMD, hebben we, Rijkswaterstaat, het advies gehad van onze contractjuristen om de
afspraken uit deze samenwerkingsovereenkomst formeel te herbevestigen of te
actualiseren. Vanwege de vele ontwikkelingen en veranderingen de afgelopen 10 jaar,
gaat onze voorkeur uit naar het actualiseren van de samenwerkingsovereenkomst.
Daarbij hebben we een sterke voorkeur om de afspraken niet alleen tussen
Rijkswaterstaat en SBK / Stichting NMD te actualiseren, maar om de nieuwe versie van
de samenwerkingsovereenkomst op te stellen in samenwerking met een brede
vertegenwoordiging van publieke opdrachtgevers in de GWW-sector.
Bij het vernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst zouden we graag specifiek
stilstaan bij het maken van meerjarige afspraken voor het beheer van de GWW-data in
de NMD. Op dit moment vindt het aanvullen van categorie 3 GWW-data in de NMD op
een projectmatige wijze plaats. Een publieke partij (bijv. Rijkswaterstaat, ProRail, de Unie
van Waterschappen) start een project voor dataverbetering en regelt daar financiering
voor. Vervolgens wordt – al dan niet in samenwerking met SBK – het project uitgevoerd
en de data in de NMD ingevoerd. Inmiddels is er al redelijk wat GWW-data op deze wijze
in de NMD terecht gekomen en de komende maanden wordt hierin nog een slag
gemaakt. We zijn van mening dat de categorie 3 GWW-data in de NMD na dit traject
(medio 2021) op een dusdanig niveau is, dat we kunnen overgaan naar een
‘beheersituatie’. Hierbij zou ook een andere vorm van financiering en het maken van
afspraken kunnen passen.
We zouden graag de komende tijd met SBK verkennen hoe we met GWW-partijen tot
een samenwerkingsovereenkomst kunnen komen, waarbij budget beschikbaar gesteld
wordt aan SBK om verzoeken van gebruikers van de NMD voor het aanvullen of
verbeteren van GWW-data op te kunnen pakken. Van dit budget zou bijvoorbeeld de
inzet van een ingenieursbureau met brede GWW-expertise betaald kunnen worden in
combinatie met een LCA-adviesbureau. Daarbij dient er ook aandacht te zijn voor
afspraken over eigendom en rechten t.a.v. de categorie 3 data: wie is eigenaar van de
data, en wie bepaalt welke data aangepast mag worden en wat die data wordt? Welke
aanvullende procesafspraken zijn hier eventueel voor nodig?
In de overeenkomst kunnen ook nadere afspraken gemaakt worden over samenwerking
met de GWW-partijen in het algemeen: aan welke type bijeenkomsten en afstemming is
behoefte, en welke rol en activiteiten kan SBK daarbij op zich nemen? Denk bijv. aan
kennisbijeenkomsten waarin SBK uitleg geeft over hoe de GWW-data in de NMD
toegepast kan worden, maar ook aan interactieve sessies waar GWW-partijen wensen
en verbeterideeën bij SBK kunnen indienen ten aanzien van het stelsel als geheel. Tot
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slot zouden we ook kunnen onderzoeken hoe we kunnen stimuleren dat meer categorie 1
data en categorie 2 data voor de GWW-sector in de NMD opgenomen wordt.
Het opstellen van deze samenwerkingsovereenkomst zouden we, de GWWopdrachtgevers, indien mogelijk graag combineren met de nieuwe organisatiestructuur
van de Green Deal Duurzaam GWW. Deze Green Deal loopt af in 2020 en het lijkt een
natuurlijk moment om de afspraken met SBK / Stichting NMD te maken in samenhang
met de nieuwe organisatievorm van de Green Deal Duurzaam GWW.
B. Onderzoek gebruik van GWW-data in de NMD in software van andere
projectprocessen van bouwprojecten (o.a. BIM en kostencalculatiesoftware)
Om duurzame keuzes optimaal te integreren in bouwprojecten, is het relevant om
informatie over milieu-impact zo toegankelijk mogelijk aan te bieden aan alle betrokkenen
bij de totstandkoming van een bouwproject. Zo lijkt het bijvoorbeeld nuttig om informatie
over milieu-impact (MKI-waarden) te koppelen aan BIM-software (o.a. ontwerpsoftware)
en aan kostencalculatiesoftware. Op dit moment vinden dergelijke koppelingen niet of
nauwelijks plaats in de GWW-sector. Een reden hiervoor is dat er, in tegenstelling tot de
B&U sector, nog geen uniforme codering is van GWW-objecten en –producten die in
BIM-software toegepast kan worden.
We zouden het op prijs stellen als SBK actief in gesprek gaat met aanbieders van andere
software-applicaties die voor bouwprojecten gebruikt worden en tot een plan van aanpak
en een eerste uitwerking komt om milieudata uit de NMD te integreren in andere
softwarepakketten voor GWW-projecten.
Het zou hierbij nuttig kunnen zijn om te denken aan het opzetten van een open stelsel
van data, waarbij diverse software-leveranciers toegankelijk gebruik kunnen maken van
NMD-data. Overigens is de afgelopen jaren al diverse malen verkend of DuboCalc /
NMD-data d.m.v. de OTL (Object Type Library) gekoppeld zou kunnen worden aan BIMsoftware, maar dit bleek lastiger dan verwacht. Het verdient dus blijkbaar aardig wat
inspanning om tot een werkende oplossing te komen.
De grote infra-bouwbedrijven geven aan graag actief mee te werken aan deze
ontwikkeling, omdat zij zelf hier ook al mee bezig zijn. Wellicht kunnen ingenieursbureaus
en LCA-bureaus ook meedoen aan deze gesprekken. Zij werken ook met software
waarvoor koppelingen met de NMD van toegevoegde waarde zijn. Deelname door
opdrachtgevers is vermoedelijk minder van toegevoegde waarde, omdat wij zelf weinig
met BIM werken.
C. Publicatie van de NMD-datalijst met ‘hoeveelheid is 1’ bij elke nieuwe release van
Ecoinvent in de NMD
Bij elke update van Ecoinvent in de NMD, veranderen de waarden van de categorie 3
data. Voor gebruikers van de GWW-data is het relevant om snel te weten te komen
welke verschillen daardoor ontstaan in MKI-berekeningen met categorie 3 data. Om zo
transparant mogelijk hierover te communiceren met gebruikers, vragen we SBK om
minimaal bij elke update van de NMD met een nieuwe versie van Ecoinvent een
bewerkbaar Excelbestand te publiceren met alle categorie 3 data voor de GWW (en
eventueel de B&U als daar behoefte aan is) met alle producten/materialen met
hoeveelheid 1, waarbij zowel de oude versie van de data als de nieuwe versie van de
data wordt weergeven, aangevuld met verschilkolommen om de impact weer te geven.
Het is zinvol deze release in elk geval te doen bij elke update van Ecoinvent in de
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categorie 3 data. Echter, aangezien de komende tijd regelmatig nieuwe categorie 3 data
wordt toegevoegd, is het wellicht goed om in 2021 meerdere van deze releases te doen.
Voor de gebruikers van de NMD is het prettig als bij dit wijzigingendocument duidelijk
wordt aangegeven voor welke data de grootste verschillen ontstaan (bijvoorbeeld groter
dan 5%) en waardoor die verschillen zijn ontstaan.
Ook is het prettig als er dan een tekstuele toelichting wordt geven op het
wijzigingendocument, waaruit ook minder ervaren gebruikers kunnen begrijpen waarom
de data is gewijzigd en welke consequenties dit heeft.
Tot slot is er nog een verzoek om in dit document een duidelijke uitsplitsing aan te
brengen van de processen, producten en deelproducten, ook t.b.v. minder ervaren
gebruikers.

D. In gesprek met opleidingen Civiele Techniek + ontwikkelen onderwijsmateriaal
MKI-berekeningen GWW
In 2020 is de Leerbundel Circulair Bouwen voor opleidingen MBO en HBO bouwkunde
gepubliceerd door SBK op de website klimapedia. Dit is een erg toegankelijke manier om
studenten uitleg te geven over het stelsel en de werkwijze voor het berekenen van de
MPG voor gebouwen. We zouden graag zien dat voor opleidingen HBO en WO Civiele
Techniek een vergelijkbaar initiatief wordt genomen. Het is hierbij handig om in contact te
treden met bijv. de MBO raad, HBO raad en universiteiten om te bespreken hoe het
werken met MKI-berekeningen goed in de curricula kan worden opgenomen.
Tegelijkertijd is het handig om alvast wat onderwijsmateriaal te ontwikkelen voor
gastcolleges. Hierbij zouden mensen ‘uit de praktijk’ al colleges kunnen verzorgen aan
studenten. Wellicht dat dan in een later stadium deze materie vaster in de curricula kan
worden opgenomen en kan worden aangeboden door de reguliere docenten. Bij het
ontwikkelen van het lesmateriaal voor de gastcolleges is samenwerking met Cenosco
handig: zij kunnen dan onderwijsaccounts voor DuboCalc creëren en wellicht daarin al
eventuele opdrachten beschikbaar maken.
Bij het uitvoeren van deze actie is het nuttig om Bouwend Nederland, de Unie van
Waterschappen en ProRail te betrekken. Zij hebben reeds contact met de
onderwijsinstellingen en zouden deze wens mee kunnen nemen in hun gesprekken.
E. Doorontwikkeling As Built Toetsprocotol en Pré-Toets
In september 2020 wordt met financiering van RWS door SBK een project gestart om
een eerste aanzet te maken voor een As Built Toetsprotocol voor categorie 1 data en
MKI-berekeningen voor projecten. As Built toetsen is een noodzakelijke uitbreiding van
het stelsel om de datakwaliteit te borgen, door het toetsen of de realisatie van het werk
en de uitgangspunten in de LCA-berekening met elkaar in overeenstemming zijn. We
zien graag dat deze inspanning in 2021 wordt gecontinueerd.
Daarbij geven de grote (infra)bouwbedrijven aan hier graag in te participeren om mee te
denken hoe de As Built Toets op een doelmatige en praktische wijze georganiseerd kan
worden. Denk daarbij ook aan toepassing van de methodiek bij kleine werken en kleinere
marktpartijen. Ook ProRail is op dit moment bezig te onderzoeken hoe As Built Toetsen
in projecten geëist kunnen worden. We zouden graag zien dat er een uniforme werkwijze
voor As Built Toetsen wordt gecreëerd, waar verschillende typen opdrachtgevers voor
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verschillende typen contracten gebruik van kunnen maken, en waarbij de methodes
herkenbaar zijn voor marktpartijen.
Daarnaast zouden we ook graag de Pré-Toets van SBK verder verbeteren op basis van
ervaringen van ProRail, marktpartijen en LCA-bureaus. Ook lijkt het handig om duidelijker
uit te leggen aan opdrachtgevers wanneer en hoe ze de Pré-Toets kunnen inzetten.
Wellicht kan dit laatste opgepakt worden onder punt H, de samenwerking met PIANOo.

F. Onderzoek voor validatie van rekeninstrumenten die werken met de
Bepalingsmethode, maar niet met de (hele) NMD
We horen regelmatig van marktpartijen en publieke partijen dat ze bij voorkeur werken
met rekentools voor MKI-berekeningen voor een specifiek product of materiaal
(bijvoorbeeld voor asfalt of beton). Deze rekentools worden nu niet door SBK
gevalideerd. Echter, voor specifieke partijen of doeleinden kan het waardevol zijn om een
rekeninstrument wel door SBK te laten valideren, zodat berekeningen die daarmee
uitgevoerd worden legitiem gebruikt kunnen worden in GWW-projecten. We zouden SBK
willen vragen om te onderzoeken of de validatieprocedures voor validatie van
rekeninstrumenten uitgebreid kunnen worden tot een standaard validatieprotocol voor
rekeninstrumenten voor specifieke doeleinden / materialen. Tevens is het daarbij nuttig
om te onderzoeken of de validatieprocedures voor de software, net als voor de
individuele data / productkaarten, uitgebreid zouden kunnen worden tot een stelsel
waarin een private partij eerstelijns toetser is en SBK als eindtoetser handelt. Hoe zou
het kwaliteitssysteem voor validatie van rekeninstrumenten verder geprofessionaliseerd
kunnen worden en welke mogelijkheden biedt dat dan om ook rekeninstrumenten te
valideren die gericht zijn op een specifiek product / materiaal?

G. Publicatie van een wijzigingenagenda
Hoewel sommige partijen goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen en aanstaande
wijzigingen in de NMD en de Bepalingsmethode, is niet voor alle opdrachtgevers en
marktpartijen bekend wanneer wijzigingen volgen. Het is handig deze wijzigingen tijdig
aan te kondigen (liefst minimaal 1 jaar vooruit), zodat in de voorbereiding van
aanbestedingen daarmee rekening gehouden kan worden. Een voorbeeld: als we nu al
weten dat bijvoorbeeld 1 januari 2021 de nieuwe versie van Ecoinvent toegepast zal
worden op de categorie 3 data, dan kunnen opdrachtgevers tijdig inplannen om in januari
de referentieberekeningen voor aanbestedingen op te stellen i.p.v. in december. We
zouden graag 1 tot 2 jaar vooruit een wijzigingenagenda op de website zien, zodat we in
de planning van de voorbereiding van aanbestedingen rekening kunnen houden met
updates.
H. Samenwerking opzetten met PIANOo om decentrale overheden te helpen bij
gunnen op MKI-waarde
We stellen voor dat SBK meer de samenwerking zoekt met PIANOo, waarbij PIANOo
kan helpen om handleidingen en voorbeelden van contractteksten te ontwikkelen en die
aan te bieden op de website van PIANOo. Zo kunnen decentrale overheden makkelijker
informatie inwinnen over hoe je een gunningscriterium op MKI-waarde in je contract kan
opnemen. Activiteiten die in 2021 ondernomen kunnen worden, zijn bijvoorbeeld het
opstellen en aanbieden van handleidingen met verschillende vormen voor een
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gunningscriterium op MKI-waarde en bijbehorende voorbeelden voor contractteksten en
werkwijzen die daarvoor gebruikt kunnen worden.

I.

Samenwerking met werkgroep Meten van Transitieagenda Circulaire
Bouweconomie bij het implementeren en evalueren van de indicatoren voor
circulaire economie in de NMD.
SBK heeft in 2020 een voorstel gedaan voor het opnemen van indicatoren voor Circulaire
Economie in de NMD. Het zou mooi zijn als de rekeninstrumenten die indicatoren
implementeren in 2021, en om vervolgens ervaringen uit te wisselen over de werking
daarvan. Hoe kunnen we voor materialen en projecten uniform gaan monitoren in
hoeverre die circulair zijn? Hoe helpen de indicatoren in de NMD daarbij? Welke
indicatoren vinden we het meest relevant? Het lijkt handig om hierbij samen te werken
met de werkgroep Meten van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, die met
vergelijkbare studies bezig zijn.

J. Plan van Aanpak Uniformer opstellen en toetsen van LCA’s
Als GWW-opdrachtgevers zijn we van mening dat het huidige toets-stelsel rondom de
inzet van Erkend LCA deskundigen robuuster dient te worden. Zo vinden we bijv. dat de
huidige eisen om als Erkend LCA deskundige erkend te worden en erkend te blijven vrij
zwak zijn. We vinden dat één verplichte jaarlijkse bijeenkomst voor de Erkend LCA
deskundigen te weinig tijd biedt om voldoende inhoudelijk ervaringen en meningen uit te
wisselen en gezamenlijk het toets-stelsel robuuster te maken. Ook vinden we dat er
serieus nagedacht dient te worden over het toevoegen van kringtoetsen (vergelijkende
toetsen) in het toets-stelsel. We zouden graag zien dat samen met de Erkend LCA
deskundigen een plan gemaakt wordt hoe het toets-stelsel robuuster en uniformer
gemaakt kan worden, met meer betrouwbare LCA’s als resultaat. We vragen SBK om in
2021 vaker bijeenkomsten te organiseren met de Erkend LCA deskundigen en om
samen met de Erkend LCA deskundigen een plan te maken hoe er gewerkt zal gaan
worden aan het uniformer opstellen en toetsen van LCA’s.

2-Door Techniek Nederland zijn de volgende projecten/acties aangereikt
Techniek Nederland ziet in de huidige NMD veel categorie 3 kaarten en is zich bewust
dat de diverse installatieconcepten en details van bepaalde installatiedelen beter
uitgewerkt kunnen worden. Wij voorzien een onderzoek daarnaar waar we ook willen
optrekken met fabrikanten van installatiecomponenten. Dit is voor ons ook input voor de
activiteiten van NMD in 2021. Wij brengen resultaten van dit onderzoek in bij de
beleidsgroep, naar verwachting begin 2021. In samenhang met de
beleidsuitgangspunten van de NMD en de uitkomsten van de afstemming in de
beleidsgroep, voorzien wij een vervolgstap in 2021. Zou in het jaarplan een activiteit
opgenomen kunnen worden om de implementatie van installatiecomponenten en
installatieconcepten in NMD aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek en
besluitvorming hierover een stap verder te brengen? Implementatie kan zowel zijn op
inhoud, aantallen kaarten en aanpak.
Een tweede aspect voor het jaarplan 2021 is de wens vanuit Techniek Nederland om de
informatiestructuur en ontsluiting van informatie aan te laten sluiten op de DigiGo en het
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Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving i.o.. Daarvoor is reeds een versnellingsproject
gestart. In de installatiesector is de digitale ontsluiting van componenten en gebruik van
reken-, ontwerp-, en beheertools in hoge mate gefaciliteerd. De NMD moet geen
losstaande oplossing worden en de informatie zou moeten aansluiten op de standaarden
van Ketenstandaard Bouw en Techniek, waaronder ETIM en NL-SfB. Graag zouden we
een activiteit in het jaarplan 2021 opgenomen zien die dit uitgangspunt SMART beschrijft.
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