Niet-Nederlandse
producent

Niet-Nederlandse producent
wordt proactief geïnformeerd
aanvullende eisen middels
de beslisboom en daaraan
gekoppelde documenten

LCA uitvoerder

LCA wordt uitgevoerd:
niet-Nederlandse LCA wordt
aangepast naar Nederlandse
normen door LCA-deskundige

(*) Wanneer het een EPD “cradle to gate with options” betreft:
• Bij een declaratie middels een “functional unit”, dient de route
“cradle to grave” gevolgd te worden.
• Bij de declaratie middels een “declared unit” dient de route
cradle to gate gevolgd te worden.

MRPI / NMD

Is de Ecoinvent versie
gebruikt welke in overeenstemming is met de van kracht
zijnde Bepalingsmethode?

A1-A3 / cradle to gate

NEE

LCA opnieuw opbouwen
met juiste EcoInvent database
(VP section 12.1)

JA
Onderbouwingen aanpassen
en toevoegen van
gevoeligheidsanalyse
(VP section 9, 10, 12, 14, 16)

NEE

Voldoet de onderbouwing
omtrent producteenheid,
datacollectie, achtergronddata
en de gevoeligheid analyse?

JA

Betreft de LCA
enkel de module A1-A3
(VP section 5.1) (*)

Volledige levenscyclus / cradle to grave
NEE

JA

Pas de karakterisatie toe voor
alle 19 impactcategorieen
(VP section 15)

NEE

Zijn de resultaten
weergegeven voor zowel de
core environmental impacts
(13 parameters), en de
additional environmental
impacts (6 parameters)
uit EN15804+A2?

Pas de karakterisatie toe voor
alle 11 impactcategorieen
(VP section 15)

NEE

NEE

Aanvullende LCI
verzamelen (VP section 5.4,
5.7 t/m 5.13 and 11)

NEE

Functionele eenheid en
levensduur aanpassen

NEE

EPD aanpassen o.b.v.
Verification Protocol (VP
section 9, 10, 12, 14, 16)

JA
JA

Voldoet de functionele
eenheid en levensduur?
(VP section 3 + 18.1)

JA

JA
Zijn de resultaten weergegeven voor environmental
impact indicators
(7 parameters) and toxicity
indicators (4 parameters)
uit EN 15804/A1:2013

Voldoen de gehanteerde
systeemgrenzen en LCI voor
de aanvullende modules
(A4-D)?

Beslismodel
niet-Nederlandse LCA

Voldoet de onderbouwing
omtrent datacollectie,
achtergronddata en
de gevoeligheid analyse

JA
EPD aanpassen o.b.v.
Verification Protocol
(VP section 2.2)

NEE

Voldoet LCA aan Communicatie
format/ LCA-rapportage

JA

Niet-Nederlandse
producent meldt zich
aan bij NMD/MRPI voor
opname van de LCA

LCA-rapportage
wordt getoetst en
goedgekeurd door
MRPI/NMD

LCA wordt
gepubliceerd
door MRPI
en NMD

