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Nieuwe productkaarten van innovatieve bouwproducten van 
startups/starters/Mkb’ers t.b.v. het opvullen van de witte 

vlekken in de NMD 

De Stichting NMD is met de Nationale Milieudatabase (NMD) hét platform voor producenten en 
leveranciers aangaande geverifieerde en controleerbare milieurelevante productinformatie die 
wordt gebruikt in gevalideerde instrumenten om de milieuprestatie van een bouwwerk te 
berekenen. De Stichting NMD stimuleert momenteel de industrie bij het aanleveren van 
geverifieerde product specifieke data voor opname in de NMD middels vergoedingen; in dit geval 
de vergoedingsregeling “Nieuwe categorie 1 productkaarten t.b.v. het opvullen van de witte 
vlekken in de NMD”, in het kort Vergoedingsregeling Witte Vlekken. 

Als gevolg van een aantal autonome ontwikkelingen zal het aantal productkaarten naar 
verwachting gaan stijgen. Desondanks is het wenselijk dat producenten en leveranciers categorie 
1 productkaarten een robuustere invulling geven.  

Het hoofddoel van deze regeling is het vergroten van het aantal kaarten op gebieden die nu nog 
ondervertegenwoordigd zijn en/of strategisch relevant zijn. Dit moet ertoe leiden dat de relevantie 
van het stelsel groter wordt en in dit geval de toepassing van hergebruikte bouwproducten een 
groter bereik kan krijgen. 

In de transitie naar een circulaire bouweconomie wordt volop ingezet op een duurzame en 
slimmere manier van ontwerpen, ontwikkelen en bouwen. Onder andere door de toepassing van 
duurzame materialen. Daarbij worden soms innovatieve oplossingen bedacht. Voor het 
verduurzamen van het productieproces van al bekende materialen, het hergebruiken van 
materialen en de ontwikkeling van nieuwe bouwmaterialen- en producten.  

Maar om als startup of als Mkb’er een bouwproduct op de Nederlandse markt te kunnen brengen 
moet er aan verschillende wettelijke eisen worden voldaan, zoals certificeringen en 
prestatieverklaringen. Dit betekent extra investeringen voordat het bouwproduct op de markt komt 
en winst oplevert. 

Vooralsnog is een verklaring van de milieuprestatie van een bouwproduct niet verplicht en kunnen 
de kosten van het laten maken van een LCA-rapport  oplopen. Dit kan voor sommige producenten 
een belemmering zijn om een LCA-rapport te laten opstellen en te laten opnemen in de NMD. 

Om die reden is deze vergoedingsregeling in het leven geroepen. 

 

Voor wie 

De vergoedingsregeling Witte Vlekken is een regeling voor de volgende doelgroepen: 
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• Startende (of startup-) fabrikanten of leveranciers van een innovatief bouwproduct 

• kleine of middelgrote fabrikanten of leveranciers van een innovatief bouwproduct 

Gaat u als fabrikant of leverancier een LCA van een bouwproduct laten maken en laat u de 
milieuprestaties van het product als categorie 1 of categorie 2 productkaart opnemen in de NMD? 
En Draagt dit bij aan de circulaire bouweconomie?  

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding op grond van de vergoedingsregeling 
Witte Vlekken.  

(Aan)vragen 

Wilt u vooraf advies over de mogelijkheden van deze vergoedingsregeling of heeft u vragen over 
het aanmeldproces? Mail dan naar: wittevlekken@milieudatabase.nl 

Procedure van het project in het kort 

Stap 1: De aanvraag 
Stap 2: Beoordeling van de aanvraag (max. 13 weken) 
Stap 3: Uitvoering LCA tot opname in de NMD door aanvrager (incl. review en publicatie in NMD) 
Stap 4: De uitbetaling van de vergoeding 
 

Documenten en informatie die nodig zijn voor de aanvraag: 

a) Geldig uittreksel uit het handelsregister van de KVK van de hoofdonderneming, in PDF. 

b) Btw-nummer van de hoofdonderneming 

c) Getekende minimisverklaring, zie bijlage. 

d) Postadres, telefoonnummer en e-mailadres 

e) Bankgegevens  

I. IBAN 

II. Naam rekeninghouder 

f) Technische beschrijving en toelichting van het bouwproduct met een foto in PDF. Het moet 
minimaal de volgende informatie bevatten:  

i. Technische specificaties, toepassing van het bouwproduct. 
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ii. Samenstelling van het bouwmateriaal- of product  

iii. Toegepaste NL-SfB codering volgens de Functionele Beschrijvingen NMD. 

 

Planning 

Planning Installaties 

Aanmelden vanaf 4 oktober 2022 15:00 uur tot 31 december 2022 17:00 uur. 

Beoordeling en voortgang van uw 
aanvraag 
(De maximale termijn is 13 weken) 

2 december - 31 maart 2023 

geldigheidsduur van de aanvraag 
(LCA moet binnen 1 jaar ingediend te 
worden voor validatie NMD) 

4 oktober 2022 – 30 november 2023 

 

Definities 

Voor alle relevante begrippen verwijzen we naar onze website: 
https://milieudatabase.nl/faq/begrippenlijst/  

Startup: een jonge, innovatieve, ambitieuze en schaalbare onderneming  

Mkb: midden- en kleinbedrijf  

 

VOORWAARDEN VOOR VERGOEDING NIEUWE LCA’S VAN 
INNOVATIEVE BOUWPRODUCTEN VAN 

STARTERS/STARTUPS/MKB’ERS VOOR OPNAME IN DE 
NMD 

In dit document leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen en 
welke vergoeding u kunt krijgen. 

Om in aanmerking te komen moet de LCA van uw bouwproduct in elk geval voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 

https://milieudatabase.nl/faq/begrippenlijst/
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1. Het indienen van vergoedingsaanvragen is alleen mogelijk in de periode dat de regeling 
is opengesteld. Dit is van 4 oktober 2022 16:00 uur tot 31 december 2022 17:00 uur. 

2. Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens het principe 'wie het eerst komt wie het 
eerst maalt' totdat het beschikbare budget is uitgeput. De aanvragen worden dus 
behandeld op volgorde van ontvangst. De datum van ontvangst is de datum waarop de 
aanvraag volledig is ontvangen. Is de aanvraag onvolledig, dan krijgt u de mogelijkheid 
om de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. Als het budget op is, stopt de regeling. 

3. Het beschikbare budget van € 25.000,- voorziet in de vergoeding van maximaal 10 LCA’s 
van categorie 1 of categorie 2 bouwproducten. Om in aanmerking te komen voor een 
vergoeding moeten de bouwproducten aan de volgende criteria voldoen: 

a. Het moet gaan om een innovatief bouwproduct met positieve bijdrage aan een 
Nederlandse circulaire bouweconomie. 

b. U bent maximaal 5 jaar ingeschreven bij de kamer van koophandel en/of u heeft 
maximaal 250 medewerkers in dienst 

c. Indien u een MKB onderneming heeft, geldt dat u jaaromzet heeft van maximaal 
50 miljoen of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen.  

4. Voor zover het toekennen van de vergoeding aangemerkt kan worden als steunmaatregel, 
wordt de vergoeding verleend op basis van de-minimisverordening nr. 1407/2013 van de 
Commissie van Europese Gemeenschappen van 18 december 2013 betreffende de 
toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU 2013 
L352/1), dan wel later daarvoor in de plaats tredende Europese regelgeving en uitsluitend 
voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van die verordening. De penvoerder legt 
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.  

5. Per startup-/startende/mkb’er fabrikant/leverancier worden er maximaal 3 LCA’s 
vergoedt van 3 verschillende bouwproducten. Per LCA kunnen er meer productkaarten 
ontstaan. De vergoeding is € 2.500,- per LCA tot een maximum van € 7.500,- per 
leverancier.  

6. U ontvangt binnen 13 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag een beslissing. 
Onvolledige aanvragen nemen wij niet in behandeling. U krijgt wel de mogelijkheid 
ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. In de beslissing staat of u de vergoeding 
ontvangt en zo ja, aan welke verplichtingen u moet voldoen en wanneer NMD overgaat tot 
betaling. 

7. De maximale looptijd van de uitvoering van de LCA is vanaf de aanmeldingsperiode tot 
uiterlijk 30 november 2023. In deze periode moet u de bijhorende LCA indienen voor 
validatie en moet de betreffende productkaart volledig zijn opgenomen in de NMD). 
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8. U krijgt een vergoeding voor één specifieke LCA van één specifiek bouwproduct. U moet 
daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Als u dit niet doet, loopt u het 
risico dat u geen vergoeding ontvangt voor de gewijzigde LCA (of zelfs voor de hele 
aanvraag). 
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