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NMD faciliteert circulair 
bouwen
“Het aantal milieu-impactcategorieën in de milieuprestatieberekening volgens de ver-

nieuwde Europese norm EN 15804 is per 1 januari 2021 gegroeid van elf naar negen-

tien. Circulariteit speelt daarbij ook een grote rol. Naast de mogelijkheid om nu de CO2-

impact uit te splitsen naar de indicatoren GWP-fossiel en GWP-biogeen is ook recycling en 

producthergebruik meer expliciet met de milieuprestatieberekening te waarderen”, zegt 

Jan-Willem Groot, die sinds 1 januari 2021 Harry Nieman als directeur van de Nationale 

Milieudatabase (NMD) heeft opgevolgd.

Tekst ing. Frank de Groot

Neusje van de zalm op gebied van circulair bouwen: Triodos Bank in Zeist. MPG score: 0,67. Hoofdaannemer: J.P. van Eesteren.
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Milieuprestatie

H
et zijn hectische tijden voor de Stich-

ting Nationale Milieudatabase. Er is 

kritiek uit bepaalde hoek dat de

stichting niet onafhankelijk genoeg 

zou zijn. Daarnaast is er veel discussie over de 

tijdelijke CO2-opslag in biobased materialen, 

zoals hennep en hout, die niet zou worden 

meegewogen in de milieuprestatieberekening.

“Een belangrijke uitdaging waarvoor we staan 

is dan ook het verder over het voetlicht bren-

gen en inzichtelijk maken hoe CO2-opslag in

de milieuprestatieberekening tot z’n recht

komt. Ook wordt er nog wel eens geroepen dat 

circulariteit onvoldoende wordt meegewogen. 

Maar dat is niet terecht. In Module D van de 

milieuprestatieberekening worden de moge-

lijkheden tot hergebruik en recycling meege-

wogen en het aantal milieu-impactcategorieën

is uitgebreid. Het is dan ook van belang dat

steeds meer producenten deze data in hun 

productinformatie weergeven en er meer data 

voor opname in de NMD worden aangeleverd”,

aldus Jan-Willem Groot.

Achtergrond

De nieuwe NMD-directeur is bekend met de

energie- en milieuprestaties in de bouwsector.

Zijn eerste kennismaking met duurzame ener-

gie was in de periode 2002 tot 2006, als parle-

mentair en begrotingscoördinator en project-

leider duurzame energie bij het Ministerie van 

Economische Zaken. “Aandachtspunt was 

toen onder meer de internationale handel in

duurzame energie, met onder meer de Garan-

ties van Oorsprong en de problematiek rond

‘greenwashing’. Er ging in die tijd ook veel

overheidsgeld naar het bijstoken van energie-

centrales met biomassa.”

Vervolgens was hij van 2006 tot 2014 ruim 

acht jaar wethouder in Amstelveen, met in zijn 

portefeuille onder meer Milieu en Energie en 

later ook Volkshuisvesting. “Het was toen 

vooral een uitdaging om bouwers en opdracht-

gevers te verleiden om een hogere energie-

prestatie te halen dan door het Bouwbesluit

werd voorgeschreven.” Na zijn wethouder-

schap was hij 4,5 jaar als business unit mana-

ger werkzaam bij SGS INTRON Certificatie. Het

laatste half jaar van 2020 was hij kwartierma-

ker van de bestuurlijke tafel over stikstof bij 

de Nieuwkoopse Plassen e.o. Doel is om te 

komen tot een reductie van de stikstofdeposi-

tie, een reductie van de CO2-uitstoot en het 

mogelijk maken van economische ontwikke-

lingen. 

“Met de stap naar NMD hoop ik meer invloed

te kunnen uitoefenen op het circulaire speel-

veld. Doelstelling is een gelijke en transpa-

rante meetmethodiek te creëren. We willen 

daarbij objectief en onafhankelijk zijn. We

worden gelukkig steeds bekender in de

markt, waardoor de input van data toe-

neemt”, zegt Groot.

Rekenmethodiek

Hoe werkt de milieuprestatieberekening nu 

precies? Hoe bereken je bijvoorbeeld de mili-

euprestatie van een dakkapel? “Laat ik voorop

stellen dat de milieuprestatie gericht is op de

beoordeling van een gebouw en niet van een 

dakkapel of deurklink. Maar alle materialen en

installaties waaruit een bouwwerk is opge-

bouwd worden wel door de producent afzon-

derlijk beoordeeld en die data komen in de 

NMD. De berekening werkt via de trechterme-

thodiek: je hebt heel veel data van alle afzon-

derlijke materialen en die worden gesom-

meerd en gewogen tot uiteindelijk één

milieuprestatie”, legt Groot uit.

Naast data over milieueffecten van bouwpro-

ducten (milieuprestatie) worden sinds 1 janua-

ri 2021 ook data aangeleverd over de onderlig-

gende parameters uit een LCA-rapport, zoals 

de materiaalstromen in kg (onder andere se-

cundair materiaal input, secundair materiaal

output, materiaal voor recycling, materiaal

voor hergebruik) en de hoeveelheid hernieuw-

bare energie die gebruikt is. “Omdat deze

data al in een LCA-rapport beschikbaar zijn,

kost het nauwelijks extra tijd om deze specifi-

caties aan te geven bij het aanleveren van 

data voor opname in de NMD. Daarmee vergro-

ten we de scope op de milieuprestatie en stro-

men grondstoffen aanzienlijk. We houden

daarmee ook rekening met de mogelijkheden

tot hergebruik en recycling, de gebruiksfasen,

het eind van de levensduur en ontmanteling. 

Het maakt dus bijvoorbeeld uit of je die dak-

kapel compleet verlijmd of mechanisch mon-

teert, zodat demontage veel eenvoudiger is.”

Kritiek op biobased

Dertien bouwers en architectenbureaus stel-

den in december 2020 het manifest ‘Een eer-

lijk speelveld voor een duurzamer Nederland’ 

op. Hierin wordt gepleit voor het meenemen

van de CO2-opslag van biomaterialen – zoals

hout en hennep – in de milieuprestatiebereke-

ning. Momenteel wordt dat namelijk nog niet 

gedaan, door het tijdelijke karakter van die 

opslag (zie ook artikel ‘Houtbouw mist eerlijk 

speelveld bij MPG-berekening’, elders in deze

uitgave). 

In het manifest, inmiddels ondertekend door 

ruim 230 bedrijven, lezen we onder meer: ‘Een 

product als CLT (Cross Laminated Timber), of 

een bouwsysteem als houtskeletbouw met 

droge verbindingen zal in de praktijk worden 

hergebruikt na zijn eerste functie. Na herge-

bruik zal het product wellicht nog een derde

leven toebedeeld krijgen als plaat- of isolatie-

materiaal. Tegen de tijd dat het dan ingezet

wordt als brandstof voor een energiecentrale

zijn we al snel 100 jaar verder. Het IPCC classi-

ficeert het dan als permanente opslag. Boven-

dien zullen er over 100 jaar ongekend veel op-

lossingen zijn voor het duurzaam recyclen van

bouwmaterialen. Als CO2-opslag wordt mee-

gewogen in de MPG-berekening, is het zelfs 

mogelijk om ‘MPG-negatief’ te gaan bouwen.’

Jan-Willem Groot kent de kritiek op de mili-

euprestatieberekening en staat open voor dis-

cussie. “Even voor de duidelijkheid: ik ben

een voorstander van duurzame toepassingen 

in de bouw. Hout is een mooi materiaal. Maar 

emotie telt niet. Als je een houten kozijn na 

renovatie verbrandt, dan komt de CO2 nog

steeds in de atmosfeer. Dan wordt er over CLT 

gesproken, maar dat is kruislaags verlijmd

hout. Is daar biobased lijm voor gebruikt? Tot 

slot moeten we ook bedenken dat het hout uit

duurzaam beheerde bossen niet alleen in de

bouw wordt gebruikt. De milieuscore van 

duurzaam beheerd hout is dus ook van belang

om onderzocht worden. Ik waardeer de aan-

dacht en de discussie over biobased. Vervol-

gens moeten wij daar objectief in opereren.”
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Jan-Willem Groot, directeur NMD: “Een belangrijke

uitdaging waarvoor we staan is het verder over het 

voetlicht brengen en inzichtelijk maken hoe CO2-op-

slag in de milieuprestatieberekening tot z’n recht 

komt.”
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Productkaarten en modules in NMD

De Nationale Milieudatabase (NMD) is ge-

vuld met productkaarten. Een product-

kaart bevat naast algemene informatie 

over het desbetreffende product, zoals 

naam, levensduur en functionele eenheid, 

milieu-informatie die verkregen is uit een 

levenscyclusanalyse. In de Bepalingsme-

thode staat vermeld welke milieu-informa-

tie een productkaart dient te bevatten ten 

tijde van invoer in de NMD. De Nationale 

Milieudatabase kent drie categorieën:

• Categorie 1 bevat getoetste ‘merk ge-

bonden’ data van specifieke producen-

ten en toeleveranciers. 

• Categorie 2 bevat getoetste ‘merk on-

gebonden’ data van een branche of 

groep van producenten en leveran-

ciers. De brancheorganisatie levert de 

data aan.

• Categorie 3 bevat ongetoetste ‘merk 

ongebonden’ data in eigendom en on-

der beheer van Stichting Nationale Mili-

eudatabase. Dit betreft zogenoemde 

‘default’-waarden van milieu-informatie 

van producten. Ze krijgen daarnaast 

een toeslag voor een veiligheidsmarge 

van 30%. Categorie 3 bevat alle bouw-

producten die nodig zijn om een bouw-

werk te maken. De data van categorie 

3 vormen min of meer een vangnet 

voor het geval dat categorie 1 en 2 

geen product- of itemkaart bieden. 

De database werkt met een periodieke 

vervaldatum van productkaarten van 

5 jaar. Na deze periode moeten product-

kaarten worden aangepast. Tussentijds 

kunnen de productkaarten ook gewijzigd 

worden door de dataleverancier, bijvoor-

beeld na veranderingen in het productie-

proces die van invloed zijn op de mili-

euprestatie.  

Data-eigenaren kunnen via een online 

invoerapplicatie zelf productkaarten in-

voeren en wijzigen.

De data in de NMD kunnen real-time wor-

den geüpload in gevalideerde instrumen-

ten voor de berekening van de milieupres-

tatie van gebouwen of GWW-werken.

Modules

De bepalingsmethode voor de mili-

euprestatie is gebaseerd op NEN-EN 

15804 ‘Duurzaamheid van bouwwerken 

- Milieuverklaringen van producten - Ba-

sisregels voor de productgroep bouwpro-

ducten’. Daarin worden verschillende 

modules onderscheiden. Module A is de 

productie van een product of constructie 

van een bouwwerk. Module B betreft de 

gebruiksfasen en Module C het eind van 

de levensduur en ontmanteling. Er is 

echter ook een Module D, waarin de mo-

gelijkheden tot hergebruik en recycling 

worden meegewogen. 

Hij vervolgt: “Ondanks onze insteek om de re-

acties van ‘biobased’ feitelijk en onderbouwd 

te benaderen, zijn we niet doof voor het maat-

schappelijk signaal. En dat geldt ook voor mi-

nister Ollongren van BZK die als reactie op vra-

gen uit de Tweede Kamer heeft toegezegd dat 

zal worden onderzocht hoe een aanpassing 

van de methodiek binnen Europese kaders 

kan worden geregeld. De NMD ondersteunt 

deze insteek en zal actief meewerken om dit te 

onderzoeken.”

Groot vertelt dat een aantal onafhankelijke 

onderzoeksbureaus in opdracht van de Stich-

ting NMD onderzoek gaan doen naar het op 

een gelijk speelveld berekenen van de mili-

eueffecten van recycling en hergebruik van 

hout, staal, beton en asfalt. “We willen we- 

ten welke milieuprestaties die materialen sco-

ren en hoe zich dat verhoudt tot het einde-le-

ven-scenario. We willen meer preciseren, zo-

dat we echt objectieve criteria kunnen 

gebruiken.”

Naar een betere milieuprestatie

De milieuprestatie in het Bouwbesluit gaat van 

1,0 naar 0,8. Naar verwachting gaat deze rich-

ting 2030 verder omlaag naar 0,5. “We bouwen 

nu al in sommige gevallen gebouwen met een 

milieuprestatie die ‘lager’ ligt dan die 0,8. Om 

die 0,8 te halen zijn meestal geen bijzondere 

inspanningen nodig. Daardoor ontbreekt ook 

een prikkel om duurzamer te gaan bouwen. 

Het zou goed zijn wanneer er duidelijke piket-

palen worden geslagen, zodat ontwerpers en 

bouwers zich kunnen voorbereiden op een ver-

dere aanscherping van de milieuprestatie.”

Volgens Groot zijn er echter meer prikkels om 

duurzamer te bouwen: “De nieuwe Milieu-in-

vesteringsaftrek (MIA) biedt een fiscale belo-

ning voor circulaire gebouwen met een mili-

euprestatie van 0,5 of lager, door een extra 

investeringsaftrek (zie elders in deze uitgave, 

red.). Daarnaast zorgt vanaf 2022 de Wet kwa-

liteitsborging voor het bouwen ervoor dat ook 

de milieuprestatie duidelijk aangetoond moet 

worden in het dossier bevoegd gezag dat na 

oplevering aan de gemeente moet worden 

overhandigd. Tot slot wordt een woning of uti-

liteitsgebouw gewoon meer waard als deze 

een goede milieuprestatie heeft. Hypotheek-

verstrekkers zijn daarnaast vaak bereid om 

hiervoor de leenruimte te vergroten en/of hy-

potheekrente te verlagen. Eventuele meerkos-

ten voor een betere milieuscore verdien je dan 

uiteindelijk weer terug.”

Jan-Willem Groot roept leveranciers op om zo 

veel mogelijk data aan te leveren voor de pro-

ductkaarten: “We hebben nu 3.000 product-

kaarten, maar we hopen op minimaal 10.000 

productkaarten. Lever je geen data aan, dan is 

de kans groot dat een ontwerper uit moet gaan 

van de zogenoemde categorie-3-kaarten met 

ongetoetste ‘merk ongebonden’ data. Omdat 

deze milieudata uit openbare bronnen zijn 

herleid, wordt er hierbij een veiligheidsmarge 

met een toeslag van 30% gehanteerd. Met 

productdata in de NMD kan de fabrikant zich 

dan al aardig profileren. Wanneer de mili-

euprestatie in de toekomst verder wordt aan-

gescherpt, loont dat des te meer de moeite. 

Voorts hebben installaties door de BENG-ei-

sen steeds meer een grote impact op de mili-

euprestatie, maar er zijn nog maar weinig ca-

tegorie-1-kaarten door de installatiebranche 

ingebracht. Zorg daarom voor voldoende pro-

ductdata.”

Er is veel discussie over de tijdelijke CO2-opslag in 

biobased materialen, zoals hennep en hout, die niet 

zou worden meegewogen in de milieuprestatiebere-

kening.


