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ANNOTATIE 
 

Juridisch Technische Commissie:   
Onderwerp: Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 1 juli 2019  

 
BZK is voornemens om de Regeling Bouwbesluit per 1 juli 2019 te wijzigen. Het betreft vooral:  

1. het aanwijzen van de nieuwe bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen (Regeling 
Bouwbesluit, artikel 3.1, eerste lid); 

2. het laten vervallen van de nu nog geldende correctiefactor van 0,4 (Regeling 
Bouwbesluit, artikel 3.1, tweede lid); 
 

Wij leggen deze voorstellen voor commentaar aan u voor in een schriftelijke ronde tot 11 
maart 2019. BZK zal aansluitend de notificatiewijziging opstellen en naar Brussel sturen, om 
de inwerkingtreding per 1 juli 2019 te realiseren.   
 
Samenvatting 
Sinds 1 januari 2018 is een grenswaarde voor de milieuprestatie voor nieuwe woningen en 
kantoren opgenomen in het Bouwbesluit 2012. De bepalingsmethode MPG met de 
bijbehorende Nationale Milieudatabase (NMD) wordt regelmatig geactualiseerd aan de hand 
van voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en normatieve ontwikkelingen. Deze nieuwe 
inzichten worden tezamen met de geactualiseerde NMD als een nieuwe versie uitgebracht.  
 
Op 1 januari 2019 heeft de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) een nieuwe MPG versie 1 januari 
2019 vastgesteld. Het ministerie van BZK wil deze nieuwe versie per 1 juli 2019 in de Regeling 
Bouwbesluit aanwijzen voor de berekening van de milieuprestatie voor nieuwe woningen en 
kantoren.  
Voorafgaand aan de vaststelling door SBK heeft de nieuwe bepalingsmethode MPG al een 
uitgebreide toets heeft doorlopen: openbare consultatie, beoordeling door technische experts 
en beoordeling door vertegenwoordigers uit de bouwsector.  
Aanvullend op deze toets heeft SBK een impact-analyse laten uitvoeren door LBP|Sight en 
SGS Search wat het effect van de nieuwe versie is op de MPG-score. De conclusie van deze 
impactanalyse is als volgt: 

1. De nieuwe versie van de bepalingsmethode MPG leidt niet tot onbedoelde verzwaring 
van de eis, ofwel: ook met de nieuwe versie is de milieuprestatie-eis van 1 eenvoudig 
te realiseren, ook bij invoering van de BENG-eisen in 2020. Hierbij is het niet nodig om 
gebruik te maken van de tijdelijke correctiefactor van 0,4. 

2. Op basis van de impactanalyse kan daarmee tevens worden geconcludeerd dat de 
tijdelijke correctiefactor van 0,4 kan vervallen.  

 
Naast voornoemde wijzigingen van de Regeling gebruikt BZK de wijziging om van een aantal 
NEN-normen nieuwe versies aan te sturen, als ook een nieuwe versie van het CCV-
inspectieschema. Het gaat hierbij om kleine redactionele wijzigingen en correcties van deze 
normen c.q. het schema die geen inhoudelijke of lasten gevolgen hebben. Over de precieze 
invulling van de normen is nog overleg tussen BZK en NEN. 
 
Toelichting wijziging aanwijzing nieuwe versie MPG en vervallen correctiefactor 
Op 1 januari 2019 heeft SBK een nieuwe bepalingsmethode MPG versie 1 januari 2019 
vastgesteld. De kern van de wijziging is: 

- Het verder in lijn brengen van de MPG met de Europese normering (EN15804). 
- Het afronden van de harmonisatie van de bepalingsmethoden en databases voor de 

B&U-bouw en de GWW-werken. 
- Het doorvoeren van diverse technische verbeteringen in de NMD. 
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De MPG versie 1 januari 2019 is voorafgaand aan de vaststelling door SBK getoetst bij 
gebruikers, deskundigen en belanghebbende partijen uit de bouw. Dit is als volgt gedaan:  

- Na de zomer 2018 is de concept versie van de nieuwe bepalingsmethode MPG in een 
openbare consultatie voorgelegd. 

- Na de consultatie is de nieuwe MPG ter advies voorgelegd aan de Technische 
Inhoudelijke Commissie van SBK (TIC1).  

- De adviezen ter verwerking van het consultatiecommentaar zijn vervolgens 
vastgesteld door de Milieubeleidsgroep van SBK (MBG2). De MBG is een adviesorgaan 
voor de directie van SBK. De MBG is een brede afspiegeling van belanghebbenden 
partijen uit de bouw.  

- Zowel de TIC als de MBG zijn eind 2018 akkoord gegaan met de nieuwe MPG versie.  
- Op basis van dit akkoord heeft SBK op 1 januari 2019 de bepalingsmethode MPG 

versie 1 januari 2019 vastgesteld. In de NMD release 3.0 zijn de effecten van deze 
herziene bepalingsmethode opgenomen. 

 
Verder heeft SBK aangegeven dat de tijdelijke correctiefactor van 0,4 in de Regeling 
Bouwbesluit kan vervallen. In de NMD release 2.0 (mei 2017) was vlak voor de 
inwerkingtreding van de grenswaarde van 1 op 1 januari 2018 een wijziging van één milieu-
effect doorgevoerd. Deze wijziging had voor een aantal producten een zeer sterke impact op 
de MKI en daarmee op de MPG-scores van gebouwen. Om te voorkomen dat hierdoor 
bouwwerken niet zouden kunnen voldoen aan de grenswaarde, is besloten een tijdelijke 
correctiefactor van 0,4 in te voeren. Inmiddels is deze wijziging weer aangepast naar de 
oorspronkelijke waarde. Hierdoor zijn de zeer sterk gewijzigde MKI’s van de betreffende 
producten weer genormaliseerd. De correctiefactor is daarmee feitelijk onnodig en kan 
vervallen.  
 
In de bijgevoegde oplegnotitie van SBK en het achterliggende onderzoeksrapport van 
LBP|Sight en SGS Search vindt u een gedetailleerde onderbouwing van de resultaten en 
conclusies van de impactanalyse van de nieuwe versie van de bepalingsmethode MPG en NMD 
release 3.0. 
 
Bijlagen: 

- Stichting Bouwkwaliteit, SBK advies inzake aanwijzing release 3.0 Bepalingsmethode 
Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken (Regeling Bouwbesluit artikel 3.1, eerste 
lid) en correctiefactor (Regeling Bouwbesluit artikel 3.1, tweede lid, 21 februari 2019 

- LBP|Sight, SGS Search, Herstructurering Nationale Milieudatabase, Impact analyse 
release 3.0, 20 februari 2010 

 
 

                                                      
1 In de TIC zitten inhoudelijke deskundigen experts op het gebied van LCA’s en milieuprestatie 
bouwwerken. De actuele samenstelling is te vinden op de website van de NMD. 
2 In de MBG zitten vertegenwoordigers van en namens de belanghebbende partijen in de bouw. De actuele 
samenstelling is te vinden op de website van de NMD.  

https://www.milieudatabase.nl/index.php?q=commissies
https://www.milieudatabase.nl/index.php?q=commissies
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