
 

 

Symposium: 

‘Succesvol werken met de MPG’ 
 

Donderdag 13 december | 9.00 – 13.30 uur | Kontakt der Kontinenten, Soesterberg 

Programma 

9.00 – 9.30 uur 

Inloop 

9.30 – 9.40 uur 

Opening door Danny Vermeulen | Unitmanager Bouwmaterialen, Kiwa 

 

Gastheer van het symposium ‘Succesvol werken met de MPG is Danny Vermeulen, 
unitmanager Bouwmaterialen bij Kiwa. Danny opent en sluit het event en tussendoor kunt 
u bij hem terecht met vragen, opmerkingen en ervaringen. 

 
9.40 – 10.00 uur 

Wico Ankersmit | Vereniging Bouw- en Woningtoezicht 

 

Nu de MPG een prestatie-eis kent, en te verwachten is dat deze de komende jaren zal 
worden aangescherpt, dient deze te worden getoetst en moet er op worden toegezien 
door het bevoegd gezag. Over het waarom van deze MPG en vooral over hoe deze 
efficiënt en met de voor het Bouw- en Woningtoezicht ontwikkelde MPG-check kan 
worden beoordeeld, zal worden toegelicht door Wico Ankersmit, directeur van de 
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.  

 

10.00 – 10.30 uur 

Jos Verlinden | Directie Bouwen en Energie, BZK 

 

Het kabinet wil voortvarend aan de slag met de versnelling van de transitie naar een 
circulaire bouweconomie. In juni heeft het kabinet zijn voornemens daarvoor in een brief 
aan de Tweede Kamer gepresenteerd. In september heeft de Tweede Kamer in debat met 
staatssecretaris Van Velthoven van Infrastructuur en Waterstaat die plannen in hoofdlijnen 
ondersteund. Jos Verlinden zal de beleidsvoornemens tijdens het symposium verder 
toelichten en daarbij vooral ingaan op de plannen met de NMD en de MPG. 

 
10.30 – 11.00 uur 

Dirk Breedveld | Stichting Bouwkwaliteit (SBK) 

 

Om naast energieprestaties ook de milieuimpact een groter podium te geven in projecten 
is de MilieuPrestatie Gebouw (MPG) als maatstaf in het leven geroepen. De MPG geeft 
inzicht in de mate van milieubelasting van materialen. Een laag MPG-cijfer betekent een 
duurzaam materiaalgebruik. Hoe hoger het getal, hoe meer milieuimpact. SBK beheert 
de Nationale Milieudatabase en de bijbehorende Nationale Bepalingsmethode die het 
mogelijk maken om op eenduidige en gevalideerde wijze een MPG-berekening te maken. 

 

 

 



 

 

 

 

 

11.00 – 11.30 uur 

Pauze 

 
11.30 – 12.00 uur 

Ruud van Vliet | Senior adviseur stichting W/E adviseurs 

 

W/E adviseurs richt zich in zijn presentatie op de uitvoerders van 
milieuprestatieberekeningen. Wat is er nodig voor een milieuprestatieberekening die de 
toets bij de omgevingsvergunning verantwoord en soepel doorstaat? Ruud van Vliet 
schetst het MPG-systeem, inclusief de nationale milieudatabase, de gevalideerde 
rekentools en de voor de berekening benodigde informatie. Ook helpt hij u op weg met 
praktische tips voor het correct rekenen en effectief communiceren met de toetsende 
partij. 

 
12.00 – 12.30 uur 

Rense Kuil | Business developer unit Bouwmaterialen, Kiwa 

 

Hoe zorg je ervoor dat milieuprestatieberekeningen voldoen aan de eisen uit de 
bepalingsmethode? De kwaliteit van een MPG-berekening wordt in hoge mate bepaald 
door de volledigheid en correctheid van de gegevens in de rekentool. Het is daarom 
zinvol om een aantal stappen in het MPG-berekeningsproces en de begeleidende 
administratieve processen te borgen. Daarvoor hebben we binnenkort iets heel concreets 
in handen: een beoordelingsrichtlijn (BRL). De lancering van die BRL wordt nog dit jaar 
een feit! 

 

12.30 – 12.45 uur 

Afsluiting 

 
12.45 – 13.30 uur 

(Netwerk)lunch 

 
13.30 uur 

Einde 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 
  

 


