VOORWAARDEN VOOR VERGOEDING VOOR
VERSNELLING CATEGORIE 1 EN 2 PRODUCTKAARTEN
(met publicatiedatum in 2017)
De Stichting Nationale Milieudatabase (NMD) is opgericht om als onafhankelijke organisatie de
Bepalingsmethode met de bijbehorende database voor het vaststellen van milieuprestaties van
Bouwwerken te beheren en te onderhouden.
Op 1 juli 2020 is de bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken in lijn gebracht met de
Europese norm EN15804, waarin de basisregels voor milieuverklaringen van bouwproducten
beschreven staat. Hiermee is het vanaf januari 2021 verplicht om milieudata zowel met 11 als
met 19 milieu-impactcategorieën aan te leveren voor opname in de NMD.
Doel van de vergoeding is om eind 2023 de NMD volledig gevuld te hebben met productkaarten
die voldoen aan de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.1 (maart 2022).
Voor wie

De Versnellingsactie is voor bedrijven en brancheorganisaties die milieudata over de
levenscyclus van hun bouwproducten in beheer hebben bij Stichting NMD en hun
productkaarten gepubliceerd hebben tussen 1 augustus 2017 en 31 december 2017. Zij kunnen
aanspraak maken op een vergoeding voor het vernieuwen van hun productkaart(en) middels
het laten uitvoeren van een LCA(-update).
De productkaarten met publicatiedatum in 2017 vervallen dit jaar al en vereisen een snellere en
aangepaste procedure. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze procedure.
Wilt u vooraf advies over de mogelijkheden van deze vergoedingsregeling of heeft u vragen?
Mail dan naar updateproductkaarten@milieudatabase.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk
contact met u op.

(Aan)vragen

U kunt een aanvraag indienen tijdens de openstellingstermijn. U dient uw aanvraag in via het

aanvraagformulier
onze website:
https://milieudatabase.nl/aanmelding-vergoeding-voorIn dit document
leest u aan welkeop
voorwaarden
u moet voldoen
om in aanmerking te komen
voor een
vergoeding
en
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Procedure in het kort
Stap 1: U bent uitgenodigd om mee te doen aan de Versnellingsactie.
Stap 2: De aanvraag
Stap 3: Beoordeling van de aanvraag (max. 8 weken)
Stap 4: Uitvoering LCA tot opname in de NMD door aanvrager (incl. review en publicatie
in de NMD)
Stap 5: Uitsluitsel over toekenning of afwijzing van aanvraag
Stap 6: Uitbetaling van de vergoeding

1. Definities
Voor overige begrippen verwijzen we naar onze website:
https://milieudatabase.nl/faq/begrippenlijst/
Levenscyclusanalyse (LCA)
De vaststelling en evaluatie van de ingaande en uitgaande stromen, en potentiële milieueffecten
van een productsysteem gedurende zijn levenscyclus.
LCA (-update)
(1) Hernieuwde milieudata op basis van een bestaande levenscyclusanalyse (LCA) [update] of
(2) hernieuwde milieudata op basis van een nieuw opgestelde en getoetste LCA [nieuwe LCA].
Nationale Milieudatabase (NMD)
Database met productkaarten en daarbij horende milieuprofielen, die gebruikt wordt om de
milieuprestatie van bouwwerken te bepalen.
Productkaart
Informatie over een product of proces (materialen, hoeveelheden per FE, levensduren (cycli),

Om in emissies
aanmerking gebruiksfase,
te komen voor eenbouwafval,
vergoeding moet
u voldoen aan alle voorwaarden
verwerkingsscenario
eindezoals
leven).
hieronder gesteld. Deze set aan voorwaarden vormt het inhoudelijke beoordelingskader op
basis waarvan Stichting NMD uw aanvraag toetst.

2. Voorwaarden

a) U bent eigenaar van één of meerdere productkaarten gepubliceerd tussen 1 augustus
2017 en 31 december 2017 in de Nationale Milieudatabase.
b) Uw productkaart(en) is of zijn actief op 1 augustus 2022.
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c) U bent geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
d) U dient een aanvraag op tijd in bij Stichting NMD via het daarvoor bestemde
aanvraagformulier: https://milieudatabase.nl/aanmelding-vergoeding-voor-deversnellingsactie/. Het indienen van vergoedingsaanvragen is alleen mogelijk in de
periode dat de regeling is opengesteld. Dit is van 1 augustus 2022 16:00 uur tot en
met 31 augustus 2022 24:00 uur.

Delooptijd
LCA(-update)
gaat van
over
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gepubliceerd tussen 1
e) De maximale
van de uitvoering
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tot en met
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van de gerelateerde
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alsdecember
bedoeld onder2017
a) in de
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inisbeheer
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met 31 december 2022 24:00 uur.
f)

daarbij behorende LCA-rapporten binnen de looptijd van de uitvoering, zoals
beschreven onder e). Vervanging van deze productkaarten voor andere of nieuwe
producten valt niet onder deze vergoedingsregeling.

g) Per productkaarteigenaar wordt maximaal 1 LCA(-update) per type bouwproduct
vergoed. De vergoeding bedraagt € 3.750,- per LCA-rapport van één type
bouwproduct.
h)

i)

j)

De LCA(-update) voldoet aan de eisen uit de Bepalingsmethode Milieuprestatie
Bouwwerken versie 1.1, te raadplegen via
https://milieudatabase.nl/milieuprestatie/bepalingsmethode/.
De LCA(-update) wordt getoetst door een erkende LCA-deskundige, vermeld op
https://milieudatabase.nl/milieudata/erkende-lca-deskundigen/. Het organiseren
van de toetsing is uw eigen verantwoordelijkheid.
De LCA(-update) wordt als een of meerdere productkaart(en) opgenomen in de
database van Stichting NMD binnen de looptijd van de uitvoering als bedoeld onder
e) en f).

l) Tijdens de looptijd, als vermeld onder e), mag een productkaart, als bedoeld onder f),
k) Als een productkaart wordt vernieuwd middels een LCA update of met een geheel
niet worden gedeactiveerd.

nieuw LCA onderzoek, is de kaart 5 jaar geldig.

m) U heeft geen achterstand in betaling van de jaarlijkse bijdrage aan Stichting NMD en
u heeft aan alle betalingsverplichtingen aan Stichting NMD voldaan op 1 augustus
2022.
n)

Voor zover het toekennen van de vergoeding aangemerkt kan worden als
steunmaatregel, dan wordt de vergoeding verleend op basis van de Verordening
(EU) nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de
toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L352 /1) en uitsluitend voor
zover wordt voldaan aan de voorwaarden van die verordening. De penvoerder legt
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bij de indiening van het verzoek om een vergoeding, een de-minimisverklaring over
met een opgave van alle andere ontvangen de-minimissteun in de twee voorgaande
belastingjaren en het lopende belastingjaar.

3. De aanvraagprocedure in 6 stappen
Stap 1: U bent uitgenodigd om mee te doen aan de Versnellingsactie.
U bent uitgenodigd om mee te doen aan de Versnellingsactie. Als u nog niet goed weet of u voor
vergoeding in aanmerking komt, dan is het verstandig om dit te toetsen. Hiervoor kunt u contact
opnemen met Stichting NMD via updateproductkaarten@milieudatabase.nl
Stap 2: Eisen aan de aanvraag
a. U kunt een aanvraag indienen tijdens de openstellingstermijn. U dient een aanvraag in
via het aanvraagformulier op onze website: https://milieudatabase.nl/aanmeldingvergoeding-voor-de-versnellingsactie/
b. Een aanvraag heeft betrekking op één LCA(-update) van één bouwproduct type. Een
aanvraag bestaat uit een volledig, juist en ondertekend aanvraagformulier met als
bijlagen:
- een volledig overzicht van het aantal LCA-Rapporten;
- een getekende de-minimisverklaring.
Stap 3: Is uw aanvraag volledig?
Als uw aanvraag binnenkomt, controleren wij of alle stukken, als vermeld onder stap 2
aangeleverd zijn.
Als uw aanvraag compleet is, nemen we uw aanvraag in behandeling. Is dit niet het geval, dan
ontvangt u per e-mail het verzoek om de aanvraag aan te vullen.
Aanvragen die we ontvangen op de sluitingsdag worden alleen in behandeling genomen als ze
compleet zijn. Na de sluitingsdag is er geen mogelijkheid meer om uw aanvraag aan te vullen.
Stap 4: Beoordeling van de aanvraag
Stichting NMD beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
Daarbij geldt de datum en tijd dat uw aanvraag compleet is als datum van ontvangst. In deze fase
toetsen we of er inhoudelijke of financiële redenen zijn om uw aanvraag af te wijzen. Als uw
LCA(-update) aan de vereisten voldoet, dan kunt u vergoeding krijgen tot het beschikbare
budget is uitgeput, te weten € 270.000,-. Dit budget voorziet in de vergoeding van maximaal 269
productkaarten.
Stap 5: Uitsluitsel over toekenning of afwijzing
De termijn voor beoordeling is maximaal 8 weken. Binnen deze termijn laten we u per e-mail
weten of uw aanvraag is toegekend of afgewezen. Als uw project voor vergoeding in aanmerking
komt, staat in de beslissing hoeveel vergoeding u krijgt, welke voorwaarden er mogelijk nog
gelden en aan welke bepalingen u moet voldoen.
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Houd er rekening mee dat u aan een aantal verplichtingen moet voldoen als u een toekenning
krijgt. Deze zijn:
•

U voert de werkzaamheden uit volgens uw aanvraag en daarbij voldoet u aan de
verplichtingen die uit deze voorwaarden en de toekenning voortvloeien;

•

Wijzigingen in de uitvoering van de aanvraag worden meteen per e-mail gemeld aan de
NMD via het e-mailadres: updateproductkaarten@milieudatabase.nl;

•

Binnen 13 weken na de dag waarop de productkaart(en) zijn opgenomen in de NMD,
stuurt u Stichting NMD een verzoek via het e-mailadres:
updateproductkaarten@milieudatabase.nl om de hoogte van de vergoeding vast te
stellen en uit te betalen.

Stap 6: Beoordeling werkzaamheden en uitkering van het vergoedingsbedrag
Stichting NMD controleert aan de hand van de daadwerkelijk gepubliceerde productkaarten en
de daarbij behorende LCA-rapporten of de updates van de productkaarten juist en volledig zijn
uitgevoerd. Uitkering van het vergoedingsbedrag vindt plaats nadat is gebleken dat de
werkzaamheden zoals afgesproken zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen (zie stap 5) is
voldaan.

4. Algemene afwijzingsgronden aanvraag
De volgende afwijzingsgronden zijn van toepassing:
•
•

het project voldoet niet aan de voorwaarden;
het is niet aannemelijk dat het project binnen de maximaal toegestane looptijd wordt
voltooid.

Wat gebeurt er als uw aanvraag wordt afgewezen?
Als uw aanvraag wordt afgewezen, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht in de vorm van een
beslissing. U kunt telefonisch een nadere toelichting krijgen. Afhankelijk van de reden voor
afwijzing bekijken wij samen met u of het indienen van een verbeterde aanvraag zinvol is.

5. Overzicht van de planning
Indieningstermijn aanvraag

Vanaf 01 augustus 2022 15:00 uur tot 31 augustus
2022 17:00 uur.

Beoordeling van uw aanvraag

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag

Maximale looptijd van de
uitvoering van de LCA(-update)

01 augustus 2022 – 31 december 2022
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