
 
 

 
 
“Betreft: 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) 
 
Geachte heer Licher, 
 
Sinds 1 januari 2018 is met een verwijzing naar de bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en 
GWW-werken een grenswaarde voor de milieuprestatie voor te bouwen woonfuncties en 
kantoorgebouwen opgenomen in het Bouwbesluit. In de praktijk blijkt dat deze eis relatief gemakkelijk 
is te realiseren voor het overgrote deel van de woningen en kantoren waarvoor de eis geldt. Echter de 
bepalingsmethode met de daaraan gerelateerde nationale milieudatabase (NMD) wordt regelmatig 
geactualiseerd naar gelang voortschrijdende wetenschappelijke inzichten. Deze nieuwe inzichten 
worden tezamen met de geactualiseerde NMD als een nieuwe release uitgebracht. Voordat een 
nieuwe release wordt uitgebracht worden de effecten op uitkomsten van milieuprestatieberekeningen 
bepaald. In bijgaande rapportage is een analyse opgenomen van dergelijke effecten van de nieuwe 
release 3.0 en is nagegaan of de correctiefactor in de vigerende Regeling Bouwbesluit van 0,4 op de 
prestatie-eis van 1 kan vervallen. 
 
1-Inleiding. 
Kort voordat de grenswaarde van kracht werd is een nieuwe release van de NMD uitgebracht waarbij 
één milieueffect veel zwaarder in de berekening werd meegenomen. Hierdoor zouden berekende 
milieuprestaties slechter kunnen scoren dan de grenswaarde van 1. Om dit voorkomen, is een 
tijdelijke aftrek van 0,4 op het rekenresultaat in de Regeling Bouwbesluit opgenomen (artikel 3.1, 
tweede lid). Met de bijstelling van 0,4 werd zeker gesteld dat de milieuprestatiegrenswaarde van 1 in 
het Bouwbesluit 2012 eenvoudig haalbaar bleef. Deze wijziging is na discussie op advies van de 
Technisch Inhoudelijke Commissie (TIC) van SBK inmiddels hersteld1.  
Aangezien de aanleiding voor de aftrek niet meer geldend is, kan de aftrek dus vervallen.  
 
Daarnaast is er een omvangrijk herstructureringstraject ingezet met een actualisatie van de 
bepalingsmethode en een herstructurering van de NMD, waarin nu naast de milieudata voor de B&U 
ook die van de GWW kunnen worden opgeslagen. Deze bepalingsmethode is na een proces van 
openbare consultatie ter advies voorgelegd aan de TIC (Technische Inhoudelijke Commissie) van 
SBK. De adviezen ter verwerking van het consultatiecommentaar zijn vervolgens vastgesteld door de 
MBG (vertegenwoordigers bouwsector). Op basis van dit akkoord heeft SBK op 1 januari 2019 de 
Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken (MPG) 3.0 vastgesteld. In de release 
3.0 zijn de effecten van deze herziene bepalingsmethode opgenomen. Vanzelfsprekend is het voor de 
wetgever belangrijk om de effecten van deze release te kennen om te beoordelen of er geen 
ongewenste verzwaring of verlichting van de eis optreedt. 

                                                      
1 1 Uit nader onderzoek door en advies van de TIC in september 2017 is de aanpassing van specifiek waterstoffluoride weer 

hersteld naar de oorspronkelijke waarde in de release 2.1 van januari 2018. Hierdoor zijn feitelijk de zeer sterk gewijzigde 
MKI’s van de betreffende producten weer genormaliseerd. 



Geconcludeerd is dat het effect van de release 3.0 op de resulterende 
milieuprestatieberekeningen nagenoeg nihil is en dat de release 3.0 aangewezen kan worden in 
de Regeling Bouwbesluit.  
 
Hierna zijn deze twee onderwerpen nader uitgewerkt. 
  
2- Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken 3.0 
In januari 2019 heeft SBK de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken (MPG) 
3.0 vastgesteld. Deze vervangt per 1 juli de nu nog geldende Bepalingsmethode MPG 2.0 (versie 
november 2014 inclusief de 4 wijzigingsbladen). Hiermee is in lijn met de Europees beleid en 
normatieve ontwikkelingen een grote stap gezet om aan de hand van  de Bepalingsmethode MPG 
uitspraken te doen over circulariteit van een bouwwerk.  
 
Tevens worden diverse technische verbeteringen in de NMD doorgevoerd. In vergelijking met de 
laatste release 2.3 (op basis van de bepalingsmethode 2.0) zijn in release 3.0 (op basis van de 
bepalingsmethode 3.0) de volgende zaken gewijzigd: 

• Implementatie van het onderzoek grondstoffenefficiency (circulariteit) en diverse 
structuuraanpassingen in de productkaarten. 

• Het doorvoeren van een modulaire berekening van milieuprestatie, het samenvoegen van de 
rekenregels en de basisprocessendatabase (harmonisatie) voor de burger- en utiliteitsbouw 
en de grond-, weg- en waterbouw en het gelijktrekken van het rekenen met categorie 1 en 2 
productkaarten en categorie 3 productkaarten. 

• Aanpassing van het toetsingsprotocol aan de aangebrachte wijzigingen. 
 
SBK heeft opdracht gegeven aan de bureaus LBP|Sight en SGS Search om te controleren wat de 
effecten zijn van de release 3.0 op de rekenresultaten middels een impact analyse. Doel is te borgen 
dat de nieuwe release niet leidt tot een onbedoelde wijziging in de berekende milieuprestatie met 
verschillende releases van de NMD. Bijgaand treft u het rapport van de impactanalyse aan.  
 
Graag verwijzen wij naar de in hoofdstuk 4 opgenomen conclusies: 
 
De impact van de processendatabase 3.0 op de NMD 3.0 release is verwaarloosbaar.  
Een groot deel van de processen heeft een niet relevant verschil tussen oud en nieuw, daar waar wel 
sprake is van een relevant verschil hebben de processen een beperkte invloed op de MPG resultaten 
omdat de toepassing in aantal of in volume beperkt is. Een uitzondering hierop is koper, hiervoor 
wordt een correctie doorgevoerd die beter aansluit bij de situatie in Europa. 
 
De nieuw doorgerekende categorie 3 kaarten in de NMD laten in 3 gevallen een relevant verschil zien, 
in alle gevallen is het verschil verklaarbaar en is de impact op de MPG resultaten beperkt. 
 
Kunnen de woonfunctie en kantoorgebouwen onder het BENG-regime ook voldoen aan de 
vigerende grenswaarde van 1? 
In het lopende onderzoekrapport “materialisatie referentiegebouwen - Uitbreiding toepassing BENG-
referentiegebouwen & toevoeging GWW-referentie ten behoeve van set referentiegebouwen voor 
monitoring- en effectstudies Milieuprestatie” is een set met referentiegebouwen uitgewerkt, die de te 
verwachten nieuwbouw op een afdoende wijze representeert.  
 



Op het moment van deze impact analyse is een concept versie beschikbaar van de BENG referenties 
en eveneens een doorrekening hiervan op MPG. De referentiegebouwen zijn doorgerekend met de 
NMD 2.3. De definitieve resultaten en de rapportage zullen voor de zomer beschikbaar zijn. Op basis 
van de conceptversie verwachten wij dat er geen belemmeringen zullen zijn voor de MPG eis zoals nu 
opgenomen in het Bouwbesluit. Alle concept BENG referentiegebouwen, binnen de context van het 
Bouwbesluit, kunnen voldoen aan de eis van 1,0. 
 
Samenvattend: 
 Aangezien de aanleiding voor de bestuurlijke aftrek van 0.4 in de Regeling Bouwbesluit niet meer 

geldend is, kan de aftrek dus vervallen.  
 Het effect van de release 3.0 op de resulterende milieuprestatieberekeningen is nagenoeg nihil en 

er is geen beletsel om de release 3.0 aan te wijzen in de Regeling Bouwbesluit.  
 De verwachting is dat te bouwen woonfuncties en kantoorgebouwen onder het BENG-regime 

(ruimschoots) kunnen voldoen aan de vigerende grenswaarde van 1.0. Hiermee is er hierdoor 
geen verzwarend effect op de introductie van de BENG-eisen. 
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