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Checklist toezicht en 
controle MPG
Sinds 1 juli 2021 is de milieuprestatie voor gebouwen (MPG) aangescherpt van 1,0 naar 

0,8. Dit betekent dat er milieuvriendelijker en meer circulair moet worden gebouwd. Het 

doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen en uiterlijk in 2030 te halveren naar 0,5. 

De toetsing van de MPG krijgt echter bij veel gemeenten nog steeds weinig aandacht. 

Stichting W/E adviseurs ontwikkelde daarom in opdracht van de Vereniging BWT 

Nederland een MPG-checklist als hulpmiddel.

Tekst ing. Frank de Groot
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• Omvang kantoorgebouw
• Hoge ambities wat betreft 
duurzaamheid die met de 
gemeente zijn afgesproken.
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steekproefsgewijs
controles uit.

Vergunningverlening
• Volg het stappenplan inhoudelijke toetsing
• Gebruik de informatie in de
beschrijvingen over de constructies en de EPG.
• Vergelijk omschrijvingen met wat op tekening staat.
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Worden tijdens de realisatie andere producten 
toegepast dan aangevraagd?
• Vraag dan een nieuwe MPG-berekening
• Bij kleinere afwijkingen kan worden volstaan met 
documentatie
waarmee de bouwer aantoont te kunnen voldoen aan 
de MPG.

meegenomen dienen te 
worden.

Combinatiegebouw? 
Controleer evenredige 
toebedeling met andere 
gebruiksfunctie(s) 
gedeelde 
gebouwelementen (zoals 
dak en fundering).

De NMD is dynamisch. 
Productleveranciers zijn 
verantwoordelijk voor het 
vullen van de NMD. Dit 
betekent dat soms niet het 
juiste product gekozen kan 
worden. Of vastgestelde 
dimensies niet 
overeenkomen. 
Alternatieven mogen 

2 Vigerende bepalingsmethode, NMD en rekeninstrument .

3 Gebouw afbakening: Gebouwelementen welke voor het 
Bouwbesluit relevant, dienen worden ingevoerd in een MPG. 
Zie ook ‘Overzicht van de scope van een bouwwerkberekening 
voor de verschillende gebruiksfuncties’ . Hetgeen dat 
gebouwd wordt moet overeen komen met hetgeen waarvoor 
de vergunning is verleend.

4 Gebouwlevensduur (aandachtspunt) en m² BVO (NEN 2580).

5 Volledig en consistent: Alle producten (materialen) zoals 
gebouwd, vallend binnen gebouw afbakening (stap 3). 
Consistentie met materiaallijsten, tekeningen en overige 
Bouwbesluitberekeningen (o.a. EPG):
• Productkeuze: Kijk zeker ook naar aangegeven dimensies 
(dikte, diameter, Rc-waarde).
• Producthoeveelheid (lengte, m² of m³). 
• Is het alternatief passend en goed gemotiveerd? Kijk naar 
zelf samengestelde producten, vergelijkbare producten bij 
ander bouwelement of verschaling in hoeveelheid (indien 
dimensies niet aangepast kunnen worden). 

Zodra de aanvraag bij de gemeente bekend is, ga het 
gesprek met de initiatiefnemer aan.Bespreek het 
belang van keuzes vroeg in het ontwerpstadium. MPG 
en EPG hebben invloed op elkaar. Wijs op tips die zijn 
opgenomen in 'Gids Milieuprestatie-berekeningen'.
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Bijdrage bouwdelen aan de milieuprestatie

AANDACHTSPUNTEN

Een berekening moet altijd worden gemaakt 
met een gevalideerd rekeninstrument. Check 
of bij de berekeninag de NMD-versie is 
gebruikt, die op het moment van indiening 
actueel is. Check voor de gevalideerde 
rekeninstrumenten en de actuele
NMD-versie, 
https://milieudatabase.nl/milieuprestatie/rek
eninstrumenten/

Gebouwfunctie: Alleen woonfuncties en 
kantoorgebouwen (>100 m2). Voor com-
binatiegebouwen waar een kantoorfunc-
tie gecombineerd is met andere functies 
geldt de norm niet. Voor een combinatie-
gebouw met woonfunctie wel.

Controleer de aanvraag As Build: Alle 
producten, die bij oplevering zullen zijn 
toegepast, moeten terug te vinden zijn 
in de berekening.

Levensduur: Er mag van de standaard 
gebouwlevensduur worden afgeweken
(75 jaar woning, 50 jaar kantoor). Check 
bij afwijkingen of dit voldoende is
gemotiveerd.

Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland
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Milieuprestatie

“De toetsing van de MPG heeft 
nog steeds geen prioriteit bij 
veel gemeenten”, consta-
teert Ruud van Vliet, senior 

adviseur en sectorspecialist gemeenten bij 
stichting W/E adviseurs. “Natuurlijk zijn er po-
sitieve uitzonderingen, maar bij veel gemeen-
ten is er gebrek aan kennis en capaciteit om 
uitvoerig de milieuprestatie te controleren. Zo-
lang de consequentie van de nieuwe norm voor 
het werk van toetsers en handhavers niet is ver-
taald naar middelen, blijft die specifieke toet-
sing liggen. Immers: gemeenten moeten de 
toetsing en handhaving tegen kostprijs regelen 
en de leges zijn niet geënt op deze extra taak.”
Om toch te zorgen dat gemeenten ook de 
milieuprestatie toetsen is in overleg met de 
Vereniging BWT Nederland besloten een 
checklist uit te werken. “Hierin staan handvat-
ten voor gemeenten om de toetsing op effec-
tieve wijze uit te voeren. Dat begint met weten 
hoe je een MPG-berekening moet lezen, welke 
aspecten relevant zijn om te checken en welke 
valkuilen er zijn. Het is dan aan gemeenten 
zelf hoe ze dit in praktijk brengen. Maar we 
willen het hen zo makkelijk mogelijk maken. 
Het is de bedoeling dat de ervaringen uit de 
praktijk gaan leiden tot meer effectiviteit.”

Milieuprestatieberekening

Nog even terug naar de basis: hoe werkt de 
milieuprestatieberekening nu precies? De 
MPG berekent de milieu-impact van een ge-
bouw en maakt deze zichtbaar in euro per m2/
per jaar. Dit wordt ook wel de schaduwprijs 
(schaduwkosten) van een gebouw genoemd. 
Een berekening moet altijd worden gemaakt 
met een gevalideerd rekeninstrument. Check 
of bij de berekening de NMD-versie is gebruikt 
die op het moment van indiening actueel is: 
https://milieudatabase.nl/milieuprestatie/
rekeninstrumenten/.
De milieuprestatie heeft alleen betrekking op 
nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorge-
bouwen die groter zijn dan 100 m2. Voor com-
binatiegebouwen waar een kantoorfunctie ge-
combineerd is met andere functies dan een 
woonfunctie, geldt de norm niet. Voor een 
combinatiegebouw met woonfunctie geldt de 

eis wel! Verder mag er van de standaard ge-
bouwlevensduur worden afgeweken (75 jaar 
woning, 50 jaar kantoor). Check bij afwijkin-
gen of dit voldoende is gemotiveerd.
De milieuprestatie is gericht op de beoorde-
ling van een gebouw en niet van een dakkapel 
of deurklink. Het betreft een optelling van de 
milieuprestatie van alle voor het Bouwbesluit 
relevante elementen waaruit een gebouw be-
staat. Maar hoe komt een ontwerper aan de 
benodigde milieudata van een product of ele-
ment? Die milieudata wordt door de producen-
ten zelf aangeleverd aan de Nationale Milieu-
database (NMD). Productleveranciers zijn dus 
zelf verantwoordelijk voor het vullen van de 
NMD.
Naast data over milieueffecten van bouwpro-
ducten (milieuprestatie) wordt sinds 1 januari 
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. Hierdoor wordt 
ook beter rekening gehouden met de mogelijk-
heden tot hergebruik en recycling, de ge-
bruiksfase, het eind van de levensduur en ont-
manteling. Het maakt dus bijvoorbeeld uit of 
je die dakkapel compleet verlijmt of mecha-
nisch monteert waardoor demontage veel een-
voudiger is.

MPG-checklist

De checklist geeft het bevoegd gezag handvat-
ten om effectief te kunnen toetsen en handha-
ven. De checklist bevat een stappenplan dat 
een BWT-medewerker bij de toetsing en hand-
having kan volgen en een overzicht van veel 
voorkomende fouten en extra informatie. De 
checklist bevat stappen voor een projectmati-
ge aanpak en een stappenplan voor een in-
houdelijke toets.

Projectmatige aanpak
1. Kies een project waarbij de MPG relevant is. 

Criteria die daarbij kunnen gelden:
• aantal woningen;
• omvang kantoorgebouw;
• hoge ambities wat betreft duurzaamheid 

die met de gemeente zijn afgesproken.
2. Vooroverleg. Zodra het initiatief bij de ge-

meente bekend is, zorg voor een gesprek 
met de initiatiefnemer. Bespreek het belang 
van keuzes vroeg in het ontwerpstadium. 
MPG en BENG hebben bijvoorbeeld invloed 
op elkaar (zie verderop). Wijs op tips die 
zijn opgenomen in ‘Gids Milieuprestatie-be-
rekeningen’ die via https://milieudatabase.
nl/downloads/ gratis is te downloaden. 

3. Vergunningverlening. Volg het stappenplan 
inhoudelijke toetsing en gebruik de infor-
matie in de beschrijvingen over de construc-
ties en de EPG. Vergelijk ook omschrijvingen 
met wat op tekening staat.

Bijdrage van bouwdelen aan de milieuprestatie.
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Top 10 veel gemaakte fouten
1. Verkeerde uitgangspunten gehanteerd 

bij bepalen vloeroppervlakte: GO be-

schouwd in plaats van BVO.

2. De afbakening van de ruimtes is vaak 

niet correct: bij open galerijflats niet 

de BVO meetellen van dat onderdeel, 

maar wel de materialen. 

3. Bij zonnepanelen wordt vaak het aan-

tal panelen ingevuld, maar het moet 

aantal m2 zijn.

4. In de MPG ontbreken vaak installaties 

en applicaties die wel in de EPG staan 

opgenomen, zoals koelunits, zonne-

schermen en/of zonneboilers.

5. Bij externe levering van warmte of 

elektriciteit (bijvoorbeeld netstroom), 

moet het aantal MJ of kWh zijn opge-

geven (eenheidsprijs voor de materi-

aalgebonden milieubelasting per MJ of 

kWh). Deze aantallen moeten overeen-

komen met de verbruiken aan de me-

ter (zie EPG-berekening).

6. Bij kantoorgebouwen wordt de elektri-

sche installaties vaak niet of onvolledig 

opgegeven (aarding, laagspanningsin-

stallatie, verlichting, externe levering/

netstroom, PV).

7. Veel installaties worden ingevoerd 

door het aantal m2 GBO op te geven 

(eenheidsprijs per m2 GBO). Vaak 

wordt alleen het verwarmd GBO op-

gegeven, terwijl ook het onverwarm-

de GBO relevant is.

8. De dimensies van schaalbare produc-

ten, zoals wanden, vloeren, kolom-

men, liggers en spouwbladen, klop-

pen vaak niet.

9. Materialen, zoals dakbedekking en iso-

latiemateriaal, die in de MPG-bereke-

ning zijn opgenomen komen vaak niet 

overeen met wat op tekening staat of 

in de beschrijving staat omschreven.

10. Wanneer wordt afgeweken van de de-

fault levensduur, moet dit zijn gemoti-

veerd op basis van de richtlijnen die 

hiervoor zijn opgesteld. Deze motiva-

tie ontbreekt vaak.

4. Oplevering. Worden tijdens de realisatie an-
dere producten toegepast dan aange-
vraagd? Vraag dan een nieuwe MPG-bereke-
ning. Bij kleinere afwijkingen kan worden 
volstaan met documentatie waarmee de 
bouwer aantoont te kunnen voldoen aan  
de MPG.

Opmerking: Veel aanvragen voor een Omge-
vingsvergunning betreffen kleine projecten. 
Toetsing van de MPG vraagt relatief veel tijd. 
Bij kleine projecten kan worden volstaan met 
een brochure waarin beknopt het belang van 
aandacht voor de milieuprestatie is toegelicht 
en waarin handvatten worden geboden aan de 
initiatiefnemer om hier tot een goede afwe-
ging te komen. Eventueel steekproefsgewijs 
controles uitvoeren.

Stappenplan voor inhoudelijke toets
Controleer:
1. Norm en gebruiksfunctie (Bouwbesluit, ta-

bel 5.8; Besluit bouwwerken leefomgeving, 
tabel 4.158). 

2. Vigerende bepalingsmethode, NMD en re-
keninstrument.

3. Afbakening gebouw. Gebouwelementen die 

Door extra maatregelen te treffen om energieneutrale gebouwen te realiseren is op dit moment materiaal nodig dat een forse milieubelasting kan veroorzaken. Vooral de 

toepassing van zonnepanelen drukt de milieuprestaties fors.
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voor het Bouwbesluit relevant zijn, moeten 
worden ingevoerd in een MPG. Zie ook 
‘Overzicht van de scope van een bouwwerk-
berekening voor de verschillende gebruiks-
functies’ dat gratis via https://milieudataba-
se.nl/downloads/ is te downloaden. 
Hetgeen dat gebouwd wordt moet overeen 
komen met hetgeen waarvoor de vergun-
ning is verleend.

4. Gebouwlevensduur en m2 BVO. Controleer 
of het aantal m2 BVO (NEN 2580 Oppervlak-
tebepaling) en de gebouwlevensduur klop-
pen. De totale milieubelasting over de ge-
hele levensduur wordt namelijk 
teruggerekend naar 1 m2 BVO en één jaar.

5. Volledigheid en consistentie. Alle producten 
(materialen) zoals gebouwd (as-build), val-
lend binnen de gebouwafbakening (stap 3), 
moeten meegenomen worden. Dit geldt zo-
wel voor het bouwkundige als installatie-
technische deel. Controleer ook de consis-
tentie met materiaallijsten, tekeningen en 
overige Bouwbesluitberekeningen (onder 
andere EPG):
• productkeuze: kijk zeker ook naar aange-

geven dimensies (dikte, diameter, 
Rc-waarde);

• producthoeveelheid (lengte, m² of m³);
• is een alternatief (indien product bijvoor-

beeld niet beschikbaar was) passend en 
goed gemotiveerd? Kijk naar zelf samen-
gestelde producten, vergelijkbare pro-
ducten bij een ander bouwelement of ver-
schaling in hoeveelheid (indien 
dimensies niet aangepast kunnen  
worden).

Opmerking: Is er sprake van een combinatie-
gebouw (meerdere functies)? Controleer dan 
de evenredige toebedeling met andere ge-
bruiksfunctie(s) gedeelde gebouwelementen, 
zoals dak en fundering.

Relatie milieu en energie

Er is een sterke relatie tussen milieu en ener-
gie. Van Vliet: “Door extra maatregelen te tref-
fen om energieneutrale gebouwen te realise-
ren is op dit moment materiaal nodig dat een 
forse milieubelasting kan veroorzaken. Vooral 
de toepassing van zonnepanelen drukt de mi-
lieuprestaties fors. Maar dikkere isolatie bete-
kent bijvoorbeeld ook een grotere milieubelas-
ting, doordat het materiaalgebruik toeneemt.”
Afhankelijk van het type woning kunnen extra 
zonnepanelen nu al leiden tot het niet voldoen 
aan de MPG van 0,8. “Bij vrijstaande wonin-
gen bijvoorbeeld kan dat problematisch zijn. 
Met de verdere aanscherping die wordt voor-
zien richting 2030, zal dit extra aandacht vra-
gen. Daarom is toezicht op die MPG van be-

lang. Vooral ook omdat we echt met een 
grondstoffenprobleem te maken hebben en dit 
wordt nog veel erger. Blijkbaar is een wettelijk 
kader nodig om daar een echte transitie in tot 
stand te brengen”, aldus Van Vliet.
De huidige verstoring van de logistieke keten 
draagt volgens hem ook bij aan een shift in 
het denken bij bouwers: “Voor zolang die 
duurt misschien, maar wellicht/hopelijk blij-
vend. Wat ons betreft zou een integrale norm 
waarin energie en milieu op vergelijkbare wij-
ze worden gewogen en genormeerd kunnen 
helpen om de milieueffecten van bouwwerken 
verder terug te dringen. Dat is nodig om een 
echte mind shift in de bouw te  
bewerkstelligen.”

Wkb

Wat is tot slot de rol van de Wet kwaliteitsbor-
ging voor het bouwen die binnenkort van 
kracht wordt voor het behalen van de bij aan-
vraag van toepassing zijnde milieuprestatie? 
Van Vliet: “De rol van de Wkb is nog niet hele-

maal uitgekristalliseerd in de praktijk, maar 
de gedachte is natuurlijk dat de markt zelf ver-
antwoordelijkheid neemt voor het eindresul-
taat. In principe schrijft de Wkb een ‘as-built’ 
MPG-berekening voor. Kwaliteitsborgers moe-
ten erop toezien dat de kwaliteit voldoet aan 
wet- en regelgeving en zij valideren een pro-
ject. De checklist is denk ik daardoor ook inte-
ressant voor kwaliteitsborgers, hoewel die wel 
in een andere rol zitten. Gemeenten ontvan-
gen een door de kwaliteitsborger uitgewerkte 
risicobeoordeling en het dossier bevoegd ge-
zag. Op basis daarvan kan de gemeente toet-
singsmomenten inplannen. Gemeenten blij-
ven dus de bevoegdheid houden om 
bouwwerken stil te leggen. Dit zal vooral ge-
beuren wanneer sprake is van een veiligheids-
risico. Of het niet voldoen aan de MPG ook een 
aanleiding wordt om een bouwwerk stil te leg-
gen is de vraag. Wel is de idee dat met het af-
geven van een verklaring door de kwaliteits-
borger ook de MPG in orde is.”

Beoordelingsrichtlijn voor certificering  
MPG-berekeningen
W/E adviseurs heeft samen met Kiwa een beoordelingsrichtlijn opgesteld, die ge-

richt is op het borgen dat een organisatie correcte MPG-berekeningen uit kan voe-

ren. Het betreft BRL K11005 ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW werken’. Kiwa 

certificeert organisaties en personen met deze BRL, dus niet de afzonderlijke bere-

kening!

Door Kiwa de totstandkoming van de MPG-berekeningen te laten certificeren, wordt te-

vens de kwaliteit van de bedrijfsvoering verbeterd. Dit certificaat omvat namelijk ook het 

kwaliteitssysteem en administratieve processen. 

BRL K11005 is bedoeld voor organisaties en personen die MPG-berekeningen uitvoeren 

middels door Stichting NMD gevalideerde rekeninstrumenten. De Bepalingsmethode Mi-

lieuprestatie Bouwwerken van Stichting NMD is leidend bij MPG-berekeningen. Deze me-

thode is ontwikkeld om de materiaal-gebonden milieuprestatie van gebouwen eenduidig 

en controleerbaar te berekenen.
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