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TOEKOMST NATIONALE MILIEUDATABASE 
Dit NVTB position paper Nationale Milieudatabase (NMD) is bedoeld als bijdrage vanuit de Nederlandse bouwtoeleverende industrie 

om te komen tot een goed beheer en een duurzame instandhouding van de NMD. Sinds 1 januari 2013 is het wettelijk verplicht om 

bij een vergunningsaanvraag voor de nieuwbouw van woningen of kantoren een milieuprestatieberekening te leveren. De NMD is dé 

Nationale Databank voor deze milieuprestatieberekening. Het beheer van de NMD is sinds 2010 ondergebracht bij de Stichting 

Bouwkwaliteit (SBK) te Rijswijk. SBK is een onafhankelijk instituut op het grensvlak van publiek en privaat, overheid en markt. De 

Nederlandse bouwtoeleverende industrie heeft zowel in cash als in kind fors geïnvesteerd in de NMD. Met 875 basisprofielen en 915 

productkaarten is de NMD goed gevuld. NVTB heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de MRPI-freetool om de wettelijk vereiste 

milieuprestatie van gebouwen (mpg = milieu prestatie gebouwen) te meten. Deze MRPI freetool is kostenloos te downloaden via de 

website van stichting Milieu Relevante Product Informatie www.mrpi.nl. 

 

ÉÉN NMD 
Er is breed draagvlak voor de NMD. In 2012 hebben de branches bouwbreed steun uitgesproken voor de NMD en begin 2014 

hebben een groot aantal bouwpartijen opnieuw hun commitment bevestigd in een brief aan BZK en I&M. Overheid en markt hebben 

een gemeenschappelijk belang dat milieuprestaties worden gemeten op basis van actuele, consistente en solide milieudata. Verder 

delen de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven de mening dat milieuprestaties van producten het beste 

vergeleken kunnen worden in hun toepassing, in dit geval in een gebouw of bouwwerk. Zowel de industrie als de overheid hechten 

aan afstemming op Europees vlak. In 2016 bekleedt Nederland tijdelijk het voorzitterschap van de Europese Unie. Bedrijfsleven en 

overheid zouden deze gelegenheid kunnen aangrijpen om de Nederlandse aanpak Europees uit te dragen. De komende tijd zouden 

we dan samen kunnen toewerken naar een efficiënt functionerend milieuprestatiestelsel met een robuuste milieudatabase als basis.  

 

VERBETERPUNTEN 
Er is ontegenzeggelijk veel bereikt waar het gaat om de NMD. Verbeterpunten zijn er natuurlijk ook nog. Handhaving en toetsing zijn 

absolute voorwaarden voor het succes van de NMD en de mpg. Als aanvragers zonder mpg-berekening toch een bouwvergunning 

krijgen is er geen serieuze stimulans om de milieuprestatie van een gebouw te berekenen. Een minimale mpg-eis zal het gebruik 

van de NMD en de instrumenten verder stimuleren. Misschien wel het belangrijkste verbeterpunt is dat het voor bedrijven en 

branches aantrekkelijker zou moeten worden om zogenaamde categorie 1 of cat. 2 data aan te leveren. De generieke milieudata 

(cat. 3) blijken vaak relatief ‘gunstig’ te zijn. Het aanleveren van goede branche- en bedrijfsdata vergt investeringen, terwijl free riders 

van deze situatie profiteren. Verder is de structuur en het interne besluitvormingsproces rond de NMD voor verbetering vatbaar. Er is 

een MBG (Milieuprestatiecommissie Bouw en GWW), een TIC (Technisch Inhoudelijke Commissie) en een subcommissie 

Datakwaliteit. Besluitvorming vindt plaats in deze gremia, terwijl dit toch eerst en vooral de verantwoordelijkheid zou moeten zijn van 

de directeur/bestuurder van SBK. Tenslotte kunnen we de ogen niet sluiten voor de bijzondere situatie waarin SBK zich bevindt 

(mogelijke overgang naar een nieuwe organisatie) en voor de omgeving waarin geopereerd wordt (extreme terugval 

nieuwbouwaanvragen, bouwleges onder druk, roep om vereenvoudiging Bouwbesluit). 
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VISIE NVTB 
 

01 steun voor één Nationale Milieudatabase 

Er is een breed gedragen commitment in de bouw voor één NMD voor milieuprestatieberekeningen in beheer bij een onafhankelijke 

organisatie. Het NVTB wil met de aangesloten branches en lidbedrijven bijdragen aan goede en uniforme milieudata;  

 

02 handhaving en toetsing mpg cruciaal voor functioneren NMD 
Actieve handhaving is een absolute voorwaarde voor het succes van de wettelijk vereiste mpg en uiteindelijk voor het goed functioneren 

van de NMD: zonder milieuprestatieberekening geen omgevingsvergunning. Op termijn is het de bedoeling dat er net als destijds bij de 

epg grenswaarden worden gesteld aan de mpg; 

 

03 kerntaak SBK: beheren NMD 

SBK zou zich louter moeten richten op haar kerntaak: het beheer van de NMD. Gelet op het belang dat het in het Bouwbesluit 

verankerde systeem van de MPG naar behoren gaat functioneren ligt het voor de hand dat de overheid een extra financiële inspanning 

levert m.b.t. de basisfinanciering van de NMD. De bijdrage vanuit de industrie is te koppelen aan basisprofielen en productkaarten; 

 

04 bouwen met een milieuprestatiebewijs 

Op termijn zullen ook gebruikers/ontwikkelaars en bouwers betalend stakeholder worden door middel van een vergoeding voor een 

milieuprestatiebewijs. De inkomsten kunnen dan bijdragen aan de basisfinanciering of gebruikt worden voor projectfinanciering voor 

verdere verbetering of uitbreiding van de NMD; 

 

05 aanleveren van cat.1 en cat. 2 data moet aantrekkelijker worden 
Voor het goed functioneren van de NMD is het van groot belang dat het aantrekkelijk is voor bedrijven en branches om cat.1 en cat. 2 

data aan te leveren. Om te voorkomen dat er een negatieve prikkel ontstaat als er meer productkaarten worden aangeleverd zal sprake 

moeten zijn van een gedifferentieerd tarief. De indeling en benamingen van de verschillende productkaarten dienen zo te worden 

vormgegeven dat er sprake is van eenduidigheid. Product- en branchenamen kunnen aan de berekening worden gekoppeld. Een 

substantieel hogere malus voor producten met cat. 3 data zal bedrijven en branches ook stimuleren om te investeren in goede 

milieudata. Tenslotte zal een directe koppeling met de MIA/VAMIL-regeling in belangrijke mate bijdragen aan het draagvlak; 

 

06 naar een gedragen besluitvormingsproces 
Voor een effectief proces is het van belang dat besluiten i.r.t. de NMD alleen door de directeur van SBK worden genomen. MBG en TIC 

adviseren de directeur; bij besluitvorming hebben stakeholders die financieel bijdragen aan de NMD recht op beroep en bezwaar; 

 

07 afstemmen met Europa 
NVTB vindt harmonisatie met de Europese norm EN 15804 voor het maken van een milieuprestatieberekening een vereiste; 

 

08 aanscherpen toetsingsprotocol 
NVTB stelt voor dat SBK een nieuw en aangescherpt toetsingsprotocol opstelt, waarbij niet alleen door een deskundige derde partij 

wordt gecontroleerd op het proces, maar ook op de kwaliteit van de milieudata. Het toetsingsprotocol voor het toelaten van milieudata in 

de NMD zou zo moeten worden vormgegeven dat de werkzaamheden door SBK zich beperken tot beheer; 

 

09 uitbreiding naar renovatie en infra 
Het toepassingsgebied van de mpg dient te worden uitgebreid naar verbouw, renovatie en de infrasector (GWW). 

 

De Nederlandse bouwindustrie levert hoogwaardige bouwproducten en ijvert voor een betaalbare en duurzame bouwkwaliteit. Voelt u zich aangesproken? Wilt u met 

ons samenwerken? Doe mee! Meer informatie vindt u op de website www.nvtb.nl en bij directeur NVTB dr. ing. Peter Fraanje E p.fraanje@nvtb.nl   


