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1 Inleiding 

 

In opdracht van Stichting Bouwkwaliteit is vooruitlopend op de geplande release van de Nationale 

Milieudatabase 3.0 (verder NMD 3.0) een impact analyse uitgevoerd door SGS Search en 

LBP|SIGHT. Voor de impactanalyse is gebruik gemaakt van het concept van de, eveneens in 

opdracht van Stichting Bouwkwaliteit, ontwikkelde BENG-referentiegebouwen1.  

 

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 database 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 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. 

 

Het doel van de impactanalyse is om inzicht te krijgen in de impact van de geplande release per 1 

juli 2019 op de grenswaarde van de MPG zoals opgenomen in het Bouwbesluit en nader 

uitgewerkt in de Regeling Bouwbesluit 2012. 

 

De impactanalyse bestaat uit: 

1. Analyse van de verschillen tussen de oude en nieuwe (basis)processendatabase. 

2. Analyse van de toepassing van de nieuwe basisprocessen database op een aantal 

dominante productkaarten in de concept BENG-referenties. 

 

In deze rapportage zijn de resultaten van de impactanalyse opgenomen. Aanvullend is de vraag 

gesteld om, mede op basis van de impactanalyse, een uitspraak te doen over de noodzaak tot het 

handhaven van de in de Regeling Bouwbesluit opgenomen correctiefactor van 0,4. In het 

hoofdstuk resultaten en conclusies wordt ingegaan op deze vraag. 

 

  

 

1 Uitbreiding toepassing BENG-referentiegebouwen & toevoeging GWW-referentie ten behoeve van set 

referentiegebouwen voor monitoring- en effectstudies Milieuprestatie, W/e Adviseurs – LBP|SIGHT, conceptrapport, 21 

februari 2019, WE 9799 
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2 Analyse van de verschillen tussen de oude en nieuwe 

(basis)processendatabase 

2.1 Algemeen 

In december 2018 is de processendatabase NMD 3.0 opgeleverd. In deze database zijn de 

generieke processen gemodelleerd op basis van de nieuwe bepalingsmethode MPG 3.0. 

Daarnaast is de database opgeschoond, waarbij dubbele processen zijn verwijderd en de 

naamgeving geüniformeerd is. In Bijlage I is ter informatie de toelichting bij de oplevering 

opgenomen. 

2.2 Verschillen analyse 

Voor de verschillenanalyse is de processendatabase onderverdeeld naar; 
1. Materialen – productie van basismaterialen (A1-A3) 
2. Transport – generieke transportprocessen (A4, C2) 
3. Stort – generieke stortprocessen (C4) 
4. AVI – generieke afvalverbrandingsprocessen (C3) 
5. Recycling – generieke recyclingprocessen en afvalverwerkingsprocessen (C3, D) 
6. Materialisatie – forfaitaire waarden voor de productie van infrastructuur voor 

energielevering 
7. Uitloging – uitloging van materialen in de gebruiksfase 
8. Energie, brandstof en water – generieke processen voor de NL markt 

 
De processendatabase is primair opgesteld om invulling te geven aan categorie 3 productkaarten 
in beheer van SBK. Niet alle basisprocessen worden echter toegepast in categorie 3 kaarten. De 
processen onder punt 7 en 8 maken in zijn geheel geen onderdeel uit van categorie 3 kaarten.  
 
Bij de toepassing van de betreffende processen in specifieke LCA’s moet altijd de reguliere 
datakwaliteit- en representativiteitscheck plaats vinden. Indien bij het opstellen van een specifieke 
LCA een proces uit de processendatabase niet representatief wordt geacht dan dient er een ander 
proces uit Ecoinvent te worden geselecteerd of een specifiek proces te worden geconstrueerd. 
 
De impact van de processendatabase is, zoals blijkt uit voorgaande toelichting, niet 1:1 door te 
vertalen naar een impact op de categorie 3 kaarten. 
 
In Bijlage II is de verschillen analyse opgenomen. 
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3 Analyse van de toepassing van de nieuwe basisprocessen 

database op een aantal dominante productkaarten in de concept 

BENG-referenties. 

3.1 Algemeen 

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. 

De huidige concept resultaten variëren van 0,5 tot 1,0 

 

De NMD 3.0 zal medio mei 2019 beschikbaar komen. In de NMD 3.0 zijn de categorie 3 kaarten 

aangepast aan de nieuwe structuur, de MKI-waarde van de categorie 1 en 2 kaarten blijven gelijk.  

 

Om inzicht te krijgen in de effecten van de NMD 3.0 is een analyse gemaakt van de dominante 

productkaarten in de referentiegebouwen. Voor deze productkaarten zijn handmatig op basis van 

de nieuwe processendatabase nieuwe productkaarten doorgerekend.  

 

3.2 Uitgangspunten concept BENG-referenties 

Het gebouwontwerp en het installatieconcept van de 9 referentiegebouwen zijn gebaseerd op de 

BENG-referentiegebouwen2. 

 

Figuur 3.2.1 toont de BENG-referentiegebouwen (DGMR, 2016), die de basis vormen voor de 9 

referentiegebouwen waarvan een materiaalstaat wordt gemaakt.  

 

 

2 2 Referentiegebouwen BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen); in opdracht van het ministerie van BZK; DGMR; 

Arnhem, 7 november 2016 
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* geen onderdeel van de scope van dit onderzoek, geen MPG-eis Bouwbesluit 

Figuur 3.2.1: de 9 geselecteerde BENG-referentiegebouwen 

De referentiegebouwen zijn gematerialiseerd op de voorlopige BENG-eisen zoals deze op 2 juli 

2015 zijn verwoord in een brief aan de Tweede Kamer.  

 

Voor woningbouw;  

 BENG 1, Energiebehoefte ≤ 25 kWh/m2 gebruiksoppervlak. 

 BENG 2, Primair energiegebruik ≤ 25 kWh/m2 gebruiksoppervlak. 

 BENG 3, Aandeel hernieuwbare energie ≥ 50%.  

 

Voor utiliteitsgebouwen; 

 BENG 1, Energiebehoefte ≤ 50 (bij zorgfuncties ≤ 65) kWh/m2 gebruiksoppervlak. 

 BENG 2, Primair energiegebruik ≤ 25 (bij onderwijs- ≤ 60 en bij zorgfuncties met 

bedgebied ≤ 120) kWh/m2 gebruiksoppervlak. 

 BENG 3, Aandeel hernieuwbare energie ≥ 50%. 

 

Er zijn meerdere energetische concepten waarmee aan deze voorlopige BENG-eisen kan worden 

voldaan. Per referentie zijn 3 installatieconcepten beschouwd:  

 all-electric 

 warmtelevering 

 gas 
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3.3 Dominante productkaarten 

De volgende productkaarten hebben procentueel een grote bijdrage in de referentiegebouwen, 

zowel in de woningen als in de kantoren; 

 

1. PV,mono-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels 

2. Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; inclusief wapening 

3. 3-voudig glas; droog beglaasd 

4. Externe levering; netstroom 

5. Buitenkozijn, aluminium vast en/of draaiend, gecoat 

6. Spouwwanden buitenblad, baksteenmetselwerk 

3.4 Resultaten nieuwe productkaarten 

In de volgende tabel zijn de resultaten van de nieuwe productkaarten in MKI voor 1 eenheid over 

de levensduur van het gebouw opgenomen in vergelijking met de NMD 2.3. 

 

Productkaart MKI nieuw MKI oud % verschil 

PV,mono-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels 105,7  93,5 13 

Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; inclusief 

wapening 

7,07 (8,00) * 8,47 -17 (-5) 

3-voudig glas; droog beglaasd 17,62 17,10 3 

Externe levering; netstroom 0,152 0,152 0 

Buitenkozijn, aluminium vast en/of draaiend, gecoat 2,91** 4,58 -26 

Spouwwanden buitenblad, baksteenmetselwerk 6,04 6,15 -2 

 

*In de huidige categorie 3 productkaart is een verouderd einde leven profiel opgenomen, deze 

inhoudelijke correctie heeft de lagere MKI tot gevolg. Tussen haakjes is weergegeven wat het 

effect is van het doorrekenen met de nieuwe bepalingsmethode 3.0.  

** In de huidige categorie 3 kaarten is recycling niet/nihil gewaardeerd. 
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4 Resultaten en conclusies 

4.1 Impactanalyse 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten van de impactanalyse opgenomen. Op basis 

hiervan concluderen wij; 

 

De impact van de processendatabase 3.0 op de NMD 3.0 release is verwaarloosbaar.  

De verschillen in MKI per eenheid van de basisprocessen lopen sterk uiteen.  

Een deel van de producten met een procentueel groot verschil worden niet toegepast in categorie 

3 producten (XXXXX in de naam in Bijlage II). Deze verschillen hebben geen impact in de release 

3.0. 

Een ander deel van de producten met een groot positief procentueel verschil hebben een 

verwaarloosbare impact vanwege de beperkte massa in categorie 3 productkaarten. 

 

Met betrekking tot het basisproces productie van Koper is ten gevolge van de harmonisatie (zie 

inleiding) de keuze gemaakt voor een wereldgemiddelde van de koper productie. Een korte scan 

van data van de Europese koper associatie laat zien dat > 50% van de koper in Europa ook in 

Europa wordt geproduceerd. De basisprocessendatabase zal worden aangevuld met een mix voor 

de productie van koper die de situatie die gebruikelijk is voor Europa recht doet. Ook het categorie 

2 basisprofiel dat beschikbaar is laat een vergelijkbare mix zien. 

 

Uit de analyse van de dominante productkaarten zien we dat er relevante verschillen zijn in 3 

kaarten; 

PV paneel  In deze productkaart is het nieuwe profiel van koper opgenomen, hier wordt nog een 

correctie op doorgevoerd. 

Beton  Hier is een correctie doorgevoerd op het einde leven scenario dat het belangrijkste 

verschil verklaart. 

Alumium  Hier is een correctie doorgevoerd op het einde leven scenario dat het belangrijkste 

verschil verklaart. 

 

De verschillen naar boven en beneden zullen gemiddeld in het gebouw een beperkte invloed 

hebben op de MPG score. 

 

De nieuwe referentiegebouwen kunnen naar verwachting voldoen aan de MPG-eis in het 

Bouwbesluit 

Alle varianten van de concept BENG-referenties voldoen aan de MPG = 1 eis. Bij de conclusie 

nemen we in beschouwing dat de nu ter consultatie liggende BENG-eisen, hoewel niet 1:1 

vergelijkbaar3, door de kostenoptimalisatie minder streng zijn dan onze uitgangspunten. Dit zal een 

positieve invloed hebben op de MPG omdat er minder materialen en installaties nodig zijn om de 

BENG-eisen te realiseren. De nu gedane doorrekening kan dus als conservatief worden gezien. 

 

Bij de conclusie nemen we tevens in beschouwing dat de BENG-referentiegebouwen uitsluitend 

geoptimaliseerd zijn op de voorlopige BENG-eisen (zie paragraaf 3.2) en niet ook op de MPG eis.  

 

3 3 zie kamerbrief 8 januari 2019, ministerie BZK, verzamelbrief energiebesparing gebouwde omgeving 
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We hebben de gemaakte keuzes in de BENG-referenties bij de woongebouwen nader bekeken. 

Hier is weinig isolatie noodzakelijk om BENG 1 te halen, er is bij deze woongebouwen dan ook 

relatief weinig isolatie toegepast in verhouding tot de grondgebonden woningen. Door deze keuze 

is er juist weer een relatief groot oppervlak aan PV panelen nodig om de BENG 3 eis te halen voor 

deze woongebouwen. PV panelen hebben een grotere bijdrage aan de MPG resultaten dan 

isolatie. Bij elk gebouw zijn er diverse ontwerpmogelijkheden om tot een lagere MPG score te 

komen waarbij ook voldaan kan worden aan deze voorlopige BENG eisen. 

 

In een eerdere studie (1 november 2017) van DGMR in opdracht van het lente-akkoord, “De MPG 

van NOM-, BENG- en ZEN- woningen” is eveneens geconcludeerd dat de varianten en de 

voorbeeldprojecten uit de studie kunnen voldoen aan een MPG van 1. DGMR concludeert dat op 

moment van invoering van de BENG in 2021 de meeste woningen aan de MPG-eis kunnen 

voldoen. 

 

 
De correctiefactor van 0,4 kan vervallen uit de Regeling Bouwbesluit 2012 

 

In de Regeling Bouwbesluit is het volgende opgenomen; 

 
 

In de NMD-release 2.0 is een (eerdere) aanpassing in de karakterisatiefactoren doorgevoerd, het 

betreft de release van mei 2017. Deze release had op een aantal producten een zeer sterke 

impact op de MKI en daarmee op de MPG-resultaten van gebouwen. 

 

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

waterstoffluoride weer hersteld in de release 2.1 van januari 2018. Hierdoor zijn feitelijk de zeer 

sterk gewijzigde MKI’s van een aantal producten weer genormaliseerd. De correctiefactor is vanaf 

deze release feitelijk onnodig. 

 

 

 

LBP|SIGHT BV     SGS Search BV 

  

ing. J.B. (Jeannette) Levels-Vermeer Ir. H.A.L. van Ewijk 
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Bijlage I 

Memo oplevering processendatabase 

  



 

 

 

 
 

 

 

TOELICHTING PROCESSENDATABASE NMD 3.0 – DEC18 

Aan : Gebruikers van de processendatabase NMD 

Van : Harry van Ewijk (SGS), namens SBK 
Onze ref. : 26.18.00233 
Datum : 20-12-2018 

 
 
 

Achtergrond 
De herstructurering van de NMD, de harmonisatie van DuboCalc (GWW) en de NMD, de 
implementatie van resultaten uit het project grondstoffenefficiency en de nieuwe 
bepalingsmethode werken door in LCA’s vanaf NMD 3.0 in de eerste helft van 2019 
(release voor rekeninstrumenten is gepland op 1 juni 2019). 
 
Ten behoeve van NMD 3.0, en in relatie met de Bepalingsmethode die deze maand 
wordt gepubliceerd, is het wenselijk dat LCA-uitvoerders over een bijbehorende database 
beschikken zodat zichtbaar wordt hoe een en ander voor de generieke data is 
gemodelleerd. Op deze processendatabase, behorend bij NMD 3.0, is in dit memo een 
toelichting opgenomen. 
 

De processendatabase behorend bij NMD 2.2 is nog de basis voor de generieke data 
(categorie 3 productkaarten) van NMD 2.3 die binnenkort voor de rekeninstrumenten 
beschikbaar komt. Daarop heeft dit memo dus geen betrekking. 

 
De processendatabase is in SimaPro 8.5.2 format, met Ecoinvent 3.4 als basis. 
 

Herstructurering in relatie tot processendatabase 
De NMD-structuur en rekenregels dateren van voor de Europese norm EN 15804 en zijn 
oorspronkelijk ontworpen op toepassing van generieke data (categorie 3 productkaarten). 
Om volgens EN 15804 opgestelde productkaarten en in submodules aan SBK 
aangeboden milieuprofielen (categorie 1 en 2 productkaarten) op te kunnen nemen in de 
NMD moesten daarom tot nu toe kunstgrepen worden toegepast. Met ingang van 
NMD 3.0 is dat verleden tijd: de NMD 3.0 neemt de submodules van EN 15804 als 
uitgangspunt. Het resultaat van getoetste dossiers, categorie 1 en 2 data, kan daardoor 
veel eenvoudiger worden opgenomen in de NMD. 
 
Voor categorie 3 productkaarten en de onderliggende generieke basisprofielen betekent 
dit dat vanaf nu ook de submodule-structuur van EN 15804 zal worden gehanteerd. Er is 
wat dat betreft dus geen onderscheid meer tussen categorie 1/2 en categorie 3. 
 
Dit betekent ook dat de generieke profielen berekend met de processendatabase niet 
altijd direct kunnen worden gebruikt in de NMD. Met name bij module C moeten de 
profielen voor stort, verbranding of recycling, die steeds een kg materiaal betreffen, nog 
worden gecombineerd met afvalscenario’s en moet er soms worden gecorrigeerd voor 
netto levering van secundair materiaal in module D. Dit vindt plaats in een apart tool. 
 

De processendatabase is primair opgesteld om invulling te geven aan categorie 3 
productkaarten in beheer van SBK. Bij de toepassing van de betreffende processen in 
specifieke LCA’s moet altijd de reguliere datakwaliteit- en representativiteitscheck plaats 
vinden. Indien bij het opstellen van een specifieke LCA een proces uit de 
processendatabase niet representatief wordt geacht dan dient er een ander proces uit 
Ecoinvent te worden geselecteerd of een specifiek proces te worden geconstrueerd. 
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Aanpassingen in de processendatabase (algemeen) 

• Dubbele processen en 1-op-1 verwijzingen zijn zoveel als mogelijk verwijderd. 
Dit leidt tot minder processen in de database. 

• Tegen de achtergrond van (technische) veranderingen in de NMD is de naamgeving 
in de processendatabase aangepast. Elke naam begint met een code, die uitsluitend 
een NMD-interne functie heeft, gevolgd door de eigenlijke naam. De code bestaat uit 
een uniek nummer, een afbreekstreepje, 3 letters en een “&” (‘0000-xxx&’). Hierin 
staat xxx voor: 
o fab = fabricage 
o pro = proces 
o tra = transport 
o sto = stort (C4) 
o avC = verbranden in AVI (C3) 
o avD = vermeden energieproductie als gevolg van verbranden in AVI (D) 
o reC = recyclingprocessen (voor materiaal dat nog de afvalstatus heeft) 
o reD = module D (steeds per kg netto secundair geleverd materiaal) 

• Indien een proces direct verwijst naar een ecoinvent proces, dan is de naam daarvan 
opgenomen in de procesnaam. 

• Indien (vermoed wordt dat) een proces onvoldoende kwaliteit heeft is dat vaak ook in 
de naam zichtbaar gemaakt1. 

• Uitgangspunten bij bepaling van C en D voor de generieke processen: 
o Alles tot aan de einde-afval status valt onder module C. 

� Apart ingezamelde metalen worden geacht na C2 de afvalstatus kwijt te zijn; 
beton, hout en kunststoffen dienen opgewerkt te worden in C3. 

� Verbranding in een Nederlandse AVI valt onder C3 (in verband met het 
voldoen aan de thermische rendementseisen wordt het gezien als 
thermische recycling); vermeden energieproductie valt onder module D. 

o Module D betreft vermeden productie op basis van NETTO geleverd secundair 
materiaal. Indien dat saldo negatief is, en er dus netto sprake is van verbruik van 
secundair materiaal, dan moet dat (volgens bepalingsmethode en EN 15804) 
worden afgerekend in module D. Ook opwerking na de einde-afval status tot het 
point of equivalence valt onder module D. 

• Bij de meeste productieprocessen in Ecoinvent bestaat de input uit primaire 
grondstoffen. Waar relevant en bekend, is bij productieprocessen in de naam de 
hoeveelheid secundaire input vermeld. Deze informatie kan worden gebruikt ter 
bepaling van de netto geleverde hoeveelheid secundair materiaal in module D. 
Bij de generieke data betreft het vooral metalen: 
o Aluminium 

� 0151-fab&Aluminium (o.b.v. Aluminium, cast alloy {GLO}| market for | Cut-
off, U; 20% primair, 80% scrap) 

o Koper 
� 0059-fab&Koper (o.b.v. Copper {GLO}| market for | Cut-off, U; 71% primair, 

29% secundair) 
o Lood 

� 0037-fab&Lood (o.b.v. Lead {GLO}| market for | Cut-off, U; 45% primair, 
55% secundair) 

o Staal 
� 0214-fab&Staal, ongelegeerd (o.b.v. Steel, unalloyed {GLO}| market for | 

Cut-off, U; 100% primair, 0% secundair) 
(ondanks enige schrootinzet; aanname op basis van total inventory) 

� 0238-fab&Staal, laaggelegeerd (o.b.v. Steel, low-alloyed {GLO}| market for | 
Cut-off, U; 57% primair, 43% secundair) 

� 0202-fab&Staal, hooggelegeerd, RVS (o.b.v. Steel, chromium steel 18/8, hot 
rolled {RER}| production | Cut-off, U; 72% primair, 28% secundair) 

                                                      
1 Uitgangspunt bij voornoemde projecten: o.b.v. bestaande data, dus geen aanvullend onderzoek. 
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� 0167-fab&Staal, wapening (betonstaal, wapeningsnet, vezels, 
voorspanstaal) (o.b.v. Reinforcing steel {GLO}| market for | Cut-off, U; 84% 
primair, 16% secundair) (=63% unalloyed en 37% low alloyed) 

� (cat. 2 VWN Wapeningstaal (A1-3), c2 is 30% primair, 70% secundair) 
o Zink 

� 0028-fab&Zink (o.b.v. Zinc {GLO}| market for | Cut-off, U; 100% primair, 0% 
secundair) 

o Glaswol en cellulair glas 
� 0017-fab&Glaswol (o.b.v. Glass wool mat {GLO}| market for | Cut-off, U; 

80% secundair / glasscherven) 
� 0006-fab&Cellulair glas (o.b.v. Foam glass {GLO}| market for | Cut-off, U; 

81% secundair / glasscherven) 

• Werkwijze ten behoeve van bepaling primair en secundair. 
Veelal is uit de onderliggende proceskaarten af te leiden wat deze verhouding is. 
Wanneer dat niet mogelijk of ondoorzichtig is, of wanneer er twijfel is, kan het proces 
worden doorgerekend en in de geaggregeerde inventarisatie de hoeveelheid primair 
worden teruggevonden (indien het om elementen gaat). 

• Voor vermeden energieproductie als gevolg van verbranding in een AVI zijn twee 
processen aangemaakt2: 
o 0267-avD&Vermeden energieproductie AVI, o.b.v. FOSSIELE grondstoffen, 18% 

elektrisch en 31% thermisch (per MJ LHV) 
o 0268-avD&Vermeden energieproductie AVI, o.b.v. HERNIEUWBARE 

grondstoffen, 18% elektrisch en 31% thermisch (per MJ LHV) 
 

Overige aanpassingen in processendatabase 

• Basisprofielen die door de data-eigenaar in het kader van NMD 2.3 aan SBK werden 
aangeboden om ook te worden opgenomen in de processendatabase zijn 
toegevoegd. Het betreft: 
o CIRCORE kunststof Damwand & Kantbeschoeiing (ARN Recycling) 
o Bestone (Graniet Import Benelux) 
o Zand en Grind, per as en per schip (MSB) 
o Eco2cem (ORCEM) 
o Machine-brandstofcombi’s (20 stuks; RWS) 
o Nature Line Bruin, Grijs en Zwart (Save Plastics) 
o Faay systeemwanden (12 stuks; Faay Vianen) 
o FORZ®Toeslagmateriaal (3 stuks vervangt 1 huidige; FORZ Mineralz BV) 
o Granova AEC-granulaat (Heros Sluiskil) 
o WacerWall geluidsscherm (3 hoogtes; WacerWall) 

• Overige wijzigingen in categorie 1 en 2 data zijn: 
o 21 VVNH- en 24 NBvT-profielen zijn op naam van Centrum Hout gesteld. 
o 8 VOBN betonmortels op naam van Betonhuis gesteld. 
o 20 VMRG-profielen verwijderd. 
o 4 VKG-profielen verwijderd. 

• In deze november 2018 versie van de processendatabase NMD 3.0 zijn nog een 
aantal categorie 1 en 2 profielen opgenomen waarvan de geldigheidsduur van 5 jaar 
is verstreken. Bij de release van NMD 3.0 in juni 2019 zal een bijbehorende 
processendatabase 3.0 worden uitgeleverd waaruit deze verlopen profielen zijn 
verwijderd. 

• De set met karakterisatiefactoren is op één punt gewijzigd: 
de factor voor 'nitrogen, atmospheric' bij eutrophication is op 0 gesteld. 
Hiermee wordt CML gevolgd: "Other adaptations (August 2014, version 3.03): 
removed characterisation factor for Nitrogen to air. 

                                                      
2 Zie Bepalingsmethode voor hoe deze processen moeten worden toegepast. 
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Bijlage II 

Verschillen analyse 



1. Materialen

Oude procesnaam  T
ota

al 

Nieuwe processnaam Tota
al

Verschil (nieuw-oud) % Verschil

SBK 003 ABS 0,34€        0055-fab&ABS (o.b.v. Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer {GLO}| market for | Cut-off, U)0,36€              0,01€                       3%

SBK 312 NiMH accu 8,85€        XXXX Accu, NiMH (o.b.v. Battery, NiMH, rechargeable, prismatic {GLO}| production | Cut-off, U)8,85€              -€                         0%

455 Acrylaat/alkydemulsieverf, watergedragen voor buiten  (Verfrichtlijn 2004/42/EC) - onderhoud 1 maal per 10 jaar [VVVF]0,25€        0026-fab&Acrylaat/alkydemulsieverf, watergedragen voor buiten  (Verfrichtlijn 2004/42/EC) - onderhoud 1 maal per 10 jaar [VVVF]0,32€              0,06€                       25%

456 Acrylaatdispersieverf, watergedragen, voor binnen (Verfrichtlijn2004/42/EC+Arbo) - onderhoud 1 maal per 10 jaar [VVVF]0,25€        XXXX Acrylaatdispersieverf, watergedragen, voor binnen (Verfrichtlijn2004/42/EC+Arbo) - onderhoud 1 maal per 10 jaar [VVVF]0,32€              0,07€                       27%

457 Alkydharsverf, gemodificeerd, voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) - onderhoud 1 maal per 10 jaar [VVVF]0,76€        0029-fab&Alkydharsverf, gemodificeerd, voor buiten INCLUSIEF EMSISSIE OPLOSMIDDEL (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) - onderhoud 1 maal per 10 jaar [VVVF]0,76€              -€                         0%

458 Alkydharsverf, standaard, voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) - onderhoud 1 maal per 6 jaar [VVVF]0,78€         - 0,78€              -€                         0%

459 Alkydharsverf, watergedragen, voor binnen (voldoet aan Arboregel) - onderhoud 1 maal per 8 jaar [VVVF]0,28€        0025-fab&Alkydharsverf, watergedragen, voor binnen (voldoet aan Arboregel) - onderhoud 1 maal per 8 jaar [VVVF]0,28€              -€                         0%

SBK 005 Akoestische spuitpleister cellulose 0,05€        0074-fab&Akoestische spuitpleister cellulose (o.b.v. oude bron) 0,05€              -€                         0%

SBK 012 Anhydriet 0,00€        XXXX Anhydriet, ongehydrateerd gips, calciumsulfaat, voor o.a. gietvloeren (o.b.v. Anhydrite {GLO}| market for | Cut-off, U)0,01€              0,01€                       237%

SBK 223 Ro-anhydriet 0,00€         - 0,01€              0,01€                       379%

SBK 007 Aluminium 0,89€        0151-fab&Aluminium (o.b.v. Aluminium, cast alloy {GLO}| market for | Cut-off, U; 20% primair, 80% scrap)0,89€              -€                         0%

SBK 008 Aluminium 0,89€         - 0,89€              0,00€                       0%

SBK 009 Aluminium, poedercoating 0,99€        0018-fab&Aluminium, met poedercoating (o.b.v. Aluminium, cast alloy {GLO}| market for | Cut-off, U; 20% primair, 80% scrap + Powder coat, aluminium sheet {RER}| powder coating, aluminium sheet | Cut-off, U)0,99€              -€                         0%

SBK 014 Asfalt, STAB 0,00€        0204-fab&Asfalt, STAB, steenslagasfaltbeton, partiële recycling 0% (o.b.v. 2002 informatie) 0,01€              0,00€                       38%

SBK 1155 STAB 0% PR 0,00€         - 0,01€              0,00€                       38%

SBK 263 Vliegas 0,00€        XXXX AVI-vliegas (alleen energieverbruik; DWW-rapport uit 2000) 0,00€              -€                         0%

SBK 017 metselbaksteen (obv KNB 2012) 0,02€        0008-fab&Baksteen, metselbaksteen, straatbaksteen, klinker (o.b.v. Clay brick {GLO}| market for | Cut-off, U)0,03€              0,02€                       103%

SBK 496 metselbaksteen (obv ecoinvent) 0,02€         - 0,03€              0,01€                       40%

SBK 766 Dakpan, beton 0,02€        0148-fab&Betonbuis (obv Concrete roof tile {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,02€              0,01€                       27%

SBK 033 Betongranulaat (obv BRBS Betongranulaat voor betonindustrie 4/x, BRBS, 2013, PRODUCTIE c2)0,00€        0157-fab&Betongranulaat (o.b.v. BRBS Betongranulaat voor betonindustrie 4/x, BRBS, 2013, PRODUCTIE c2)0,00€              -€                         0%

SBK 844 Betonmortel C20/25 (o.b.v. 75% CEM III en 25% CEM I; 0% granulaat)0,01€        0004-fab&Betonmortel C20/25 (o.b.v. 75% CEM III en 25% CEM I), 2407 kg/m3 0,01€              0,00€                       11%

SBK 847 Betonmortel C30/37 (o.b.v. 75% CEM III en 25% CEM I; 0% granulaat)0,01€        0005-fab&Betonmortel C30/37 (o.b.v. 75% CEM III en 25% CEM I), 2395 kg/m3 0,01€              0,00€                       10%

SBK 036 Bitumen APP gemodificeerd 0,13€        0052-fab&Bitumen, APP-gemodificeerd (o.b.v. Bitumen seal, V60 {GLO}| market for | Cut-off, U)0,12€              -0,00€                      -3%

SBK 188 bitumen APP gemodificeerd 0,13€         - 0,12€              -0,00€                      -3%

SBK 037 Bitumen, ongemodificeerd 0,10€        XXXX Bitumen, ongemodificeerd (o.b.v. Bitumen seal {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,14€              0,04€                       39%

SBK 038 Bitumen SBS gemodificeerd 0,12€        0051-fab&Bitumen, SBS-gemodificeerd (o.b.v. Bitumen seal, polymer EP4 flame retardant {GLO}| market for | Cut-off, U)0,14€              0,02€                       14%

SBK 305 Brons 7,90€        0236-fab&Brons (o.b.v. Bronze {GLO}| market for | Cut-off, U) 7,91€              0,01€                       0%

SBK 041 Cellenbeton, blokken c2 0,03€        0065-fab&Cellenbeton, blokken (o.b.v. Autoclaved aerated concrete block {GLO}| market for | Cut-off, U)0,04€              0,01€                       40%

SBK 042 Cellulair glas 0,19€        0006-fab&Cellulair glas (o.b.v. Foam glass {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,19€              -€                         0%

SBK 047 Cellulose 0,08€        0049-fab&Cellulose, inclusief inblazen (o.b.v. Cellulose fibre, inclusive blowing in {GLO}| market for | Cut-off, U)0,09€              0,02€                       20%

SBK 001 CEM I (CEM I 52.5 R) 0,07€        0172-fab&Cement, CEM I (CEM I 52.5 R) 0,07€              -€                         0%

SBK 048 Cement (=SBK 001 CEM I; kan daarom vervallen) 0,07€         - 0,07€              -€                         0%

SBK 002 CEM III (CEM III/B) 0,03€        0003-fab&Cement, CEM III (CEM III/B) 0,03€              -€                         0%

SBK 601 CEM III/A (CEM III/A 52.5 N) 0,04€        XXXX Cement, CEM III/A (CEM III/A 52.5 N) 0,04€              -€                         0%

SBK 602 CEM III/B (CEM III/B 42.5 N) 0,03€        XXXX Cement, CEM III/B (CEM III/B 42.5 N) 0,03€              -€                         0%

SBK 157 Metselspecie 0,02€        0068-fab&Cementmortel, metselspecie (Cement mortar {RoW}| market for cement mortar | Cut-off, U)0,02€              0,00€                       13%

SBK 050 Cementpleister 0,02€        0041-fab&Cementpleister 0,02€              0,00€                       7%

SBK 766 Dakpan, beton 0,02€        0078-fab&Dakpan, beton (o.b.v. Concrete roof tile {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,02€              0,01€                       27%

SBK 768 Dakpan, keramisch 0,04€        0070-fab&Dakpan, keramisch (o.b.v. Roof tile {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,05€              0,01€                       23%

SBK 059 Elektronica (actieve componenten) 152,20€    0057-fab&Elektronica, actieve componenten (o.b.v. Electronic component, active, unspecified {GLO}| market for | Cut-off, U)152,20€          -€                         0%

SBK 497 Elektronica (passieve componenten) 14,35€      XXXX Elektronica, passieve componenten (o.b.v. Electronic component, passive, unspecified {GLO}| market for | Cut-off, U)14,35€            -€                         0%

SBK 051 Chloropreen 0,30€        0014-fab&EPDM, rubber, chloropreen, neoprene, styrene butadiene rubber - SBR (o.b.v. Synthetic rubber {GLO}| market for | Cut-off, U)0,33€              0,03€                       9%

SBK 060 EPDM 0,30€         - 0,33€              0,03€                       9%

SBK 230 Rubber, SBR 0,30€        0,33€              0,03€                       9%

SBK 228 Rubber, daktegel, uit Azie 0,27€        0,33€              0,06€                       23%

SBK 229 Rubber, daktegel, uit banden 0,23€        0,33€              0,10€                       41%

SBK 063 Fenolschuim 0,41€        0042-fab&Fenolschuim (o.b.v. Urea formaldehyde foam, in situ foaming {GLO}| market for | Cut-off, U)0,42€              0,01€                       3%

SBK 186 PF-schuim 0,41€        0,42€              0,01€                       3%

SBK 065 Gietijzer 0,23€        0220-fab&Gietijzer (o.b.v. Cast iron {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,25€              0,02€                       9%

SBK 071 Gipspleister 0,00€        0011-fab&Gips, stuc, voor pleisterwerk en gipsplaat (o.b.v. Stucco {GLO}| market for | Cut-off, U)0,01€              0,01€                       204%

SBK 066 Gips 0,01€         - 0,01€              0,00€                       25%

SBK 067 Gips, natuurgips 0,01€         - 0,01€              0,00€                       25%

SBK 068 Gips, ROgips 0,01€         - 0,01€              0,00€                       3%

SBK 069 Gipskartonplaat 0,02€        0020-fab&Gipskartonplaat (o.b.v. Gypsum plasterboard {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,04€              0,02€                       136%

SBK 070 Gipskartonplaat, Rogips 0,03€         - 0,04€              0,01€                       50%

SBK 261 Vezelplaat, rogips 0,02€        XXXX Gipsvezelplaat (o.b.v. Gypsum fibreboard {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,03€              0,01€                       40%

SBK 072 Glas 0,14€        0019-fab&Glas, vlakglas (o.b.v. Flat glass, coated {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,15€              0,01€                       8%

SBK 073 Glas, secundair 0,09€         - 0,15€              0,05€                       55%

SBK 074 Glaswol 0,19€        0017-fab&Glaswol (o.b.v. Glass wool mat {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,34€              0,15€                       76%

SBK 080 Gres, 1,5%  glazuur 0,02€        0221-fab&Gres, gresbuis (bron niet gedateerd; geen ecoinvent proces voorhanden) 0,09€              0,07€                       407%

SBK 085 HDF, duurzame bosbouw 0,13€        0038-fab&HDF, high density fibreboard, hardboard (o.b.v. Fibreboard, hard {GLO}| market for | Cut-off, U en 900 kg/m3)0,18€              0,05€                       41%

SBK 086 HDF, standaard bosbouw 0,13€         - 0,18€              0,05€                       41%

SBK 084 Hardboard 0,13€         - 0,18€              0,05€                       41%

SBK 057 Eiken, schroten, duurzame bosbouw 0,02€        0027-fab&Hout, Europees hardhout, eiken, kastanje, robinia, western red cedar, gezaagd (o.b.v. Sawnwood, hardwood, raw, dried (u=20%) {RER}| market for | Cut-off, U en 650 kg/m3) ==>VOEG TRANSPORT TOE VOOR ANDERE HERKOMST0,02€              0,00€                       1%

SBK 058 Eiken, schroten, standaard bosbouw 0,02€         - 0,02€              0,00€                       23%

SBK 102 Kastanje, palen, duurzame bosbouw 0,02€         - 0,02€              0,00€                       1%

SBK 285 Western red cedar 0,21€         - 0,02€              -0,18€                      -88%

SBK 286 Western red cedar, geprofileerd, kozijnen, standaard bosbouw0,21€         - 0,02€              -0,18€                      -88%

SBK 287 Western red cedar, geprofileerd, kozijnen, duurzame bosbouw0,21€         - 0,02€              -0,18€                      -88%

SBK 288 Western red cedar, geprofileerd 0,21€         - 0,02€              -0,18€                      -88%

SBK 290 Western red cedar, duurzame bosbouw 0,21€         - 0,02€              -0,18€                      -88%

SBK 291 Western red cedar, schroten. duurzame bosbouw 0,21€         - 0,02€              -0,18€                      -88%

SBK 292 Western red cedar, schroten. standaard bosbouw 0,21€         - 0,02€              -0,18€                      -88%

SBK 224 Robinia, geprofileerd, kozijnen, duurzame bosbouw 0,02€        -0,02€                      -100%

SBK 225 Robinia, geprofileerd, kozijnen, standaard bosbouw 0,02€        -0,02€                      -100%

SBK 226 Robinia, schroten, duurzame bosbouw 0,02€        -0,02€                      -100%

SBK 227 Robinia, schroten, standaard bosbouw 0,02€        -0,02€                      -100%

SBK 151 Meranti, planken, gelamineerd, duurzame bosbouw 0,06€        XXXX Hout, hardhout, gelamineerd (o.b.v. Glued laminated timber, for outdoor use {GLO}| market for | Cut-off, U en 640 kg/m3)0,05€              -0,01€                      -9%

SBK 152 Meranti, planken, gelamineerd, standaard bosbouw 0,06€         - 0,05€              -0,01€                      -9%

SBK 094 HPL, plaat, houtvezel, duurzame bosbouw 0,09€        0069-fab&Hout, HPL, high pressure laminate, volkern (o.b.v. Particle board, for outdoor use {GLO}| market for | Cut-off, U en 900 kg/m3)0,10€              0,01€                       10%

SBK 095 HPL, plaat, houtvezel, standaard bosbouw 0,09€         - 0,10€              0,01€                       10%

SBK 264 Volkern (HPL, plaat, houtvezel, standaard bosbouw) 0,09€         - 0,10€              0,01€                       10%

SBK 167 Vuren, Multiplex, duurzame bosbouw 0,12€        0010-fab&Hout, multiplex, binnentoepassing (o.b.v. Plywood, for indoor use {RER}| market for | Cut-off, U en 500 kg/m3)0,12€              -0,01€                      -4%

SBK 274 Vuren, multiplex, EU, standaard bosbouw 0,14€         - 0,12€              -0,02€                      -17%

SBK 164 Okoume, Multiplex, standaard bosbouw 0,12€        0077-fab&Hout, multiplex, buitentoepassing (o.b.v. Plywood, for outdoor use {RER}| market for | Cut-off, U en 500 kg/m3)0,16€              0,03€                       28%

SBK 166 Okoume, Multiplex, duurzame bosbouw 0,12€         - 0,16€              0,03€                       28%

SBK 165 Meranti, Multiplex, standaard bosbouw 0,12€         - 0,16€              0,03€                       28%

SBK 162 Multiplex, standaard bosbouw 0,12€        -0,12€                      -100%

SBK 163 Multiplex, duurzame bosbouw 0,12€        -0,12€                      -100%

SBK 178 OSB, duurzame bosbouw 0,05€        0023-fab&Hout, OSB (o.b.v. Oriented strand board {GLO}| market for | Cut-off, U en 600 kg/m3)0,07€              0,02€                       30%

SBK 179 OSB, standaard bosbouw 0,05€         - 0,07€              0,02€                       30%

SBK 237 Spaanplaat 0,05€        0021-fab&Hout, spaanplaat, binnengebruik (o.b.v. Particle board, for indoor use {GLO}| market for | Cut-off, U en 680 kg/m3)0,08€              0,02€                       38%

SBK 088 Houtafval 0,01€        0071-fab&Hout, resthout, houtafval, houtsnippers, secundair (= 0-waarden want 'vrij van milieulast')-€                -0,01€                      -100%

SBK 089 Houtsnippers 0,01€         - -€                -0,01€                      -100%

SBK 150 Meranti, planken duurzame bosbouw 0,03€        0182-fab&Hout, tropisch hardhout, gezaagd (o.b.v. Sawnwood, azobe from sustainable forest management, planed, air dried {GLO}| market for | Cut-off, U + 7000 km ocean transport en 650 kg/m3)0,07€              0,04€                       130%

SBK 153 Meranti, planken, standaard bosbouw 0,03€         - 0,07€              0,04€                       130%

SBK 144 Meranti 0,03€         - 0,07€              0,04€                       130%

SBK 145 Meranti, geprofileerd, kozijnen, duurzame bosbouw 0,03€         - 0,07€              0,04€                       130%

SBK 146 Meranti, geprofileerd, kozijnen, standaard bosbouw 0,03€         - 0,07€              0,04€                       130%

SBK 147 Meranti, geprofileerd, standaard bosbouw 0,03€         - 0,07€              0,04€                       130%



SBK 148 Meranti, geprofileerd, duurzame bosbouw 0,03€         - 0,07€              0,04€                       130%

SBK 149 Meranti, duurzame bosbouw 0,03€         - 0,07€              0,04€                       130%

SBK 154 Merbau, planken, duurzame bosbouw 0,05€         - 0,07€              0,02€                       34%

SBK 155 Merbau, planken, standaard bosbouw 0,05€         - 0,07€              0,02€                       34%

SBK 174 Okoume, fineer, duurzame bosbouw 0,05€         - 0,07€              0,02€                       34%

SBK 175 Okoume, fineer, standaard bosbouw 0,05€         - 0,07€              0,02€                       34%

SBK 273 Vuren, gewolmaniseerd, duurzame bosbouw 0,04€        0180-fab&Hout, zachthout, gewolmaniseerd (o.b.v. Sawnwood, softwood, dried (u=10%) en Wood preservation, oscillating pressure method, inorganic salt, containing Cr)0,07€              0,03€                       78%

SBK 278 Vuren, gewolmaniseerd, standaard bosbouw 0,04€         - 0,07€              0,03€                       78%

SBK 289 Western red cedar, gewolmaniseerd 0,22€         - 0,07€              -0,15€                      -69%

SBK 053 Douglas, schroten, duurzame bosbouw 0,03€        0067-fab&Hout, zachthout, vuren, grenen, lariks, douglas (o.b.v. Sawnwood, softwood, dried (u=10%), planed {RER}| production | Cut-off, U en 1 m3 = 460 kg)0,03€              -€                         0%

SBK 054 Douglas, schroten, standaard bosbouw 0,03€         - 0,03€              -€                         0%

SBK 267 Vuren, funderingspalen, duurzame bosbouw 0,03€        0,03€              -€                         0%

SBK 268 Vuren, funderingspalen, standaard bosbouw 0,03€        0,03€              -€                         0%

SBK 265 Vuren 0,03€        0,03€              -€                         0%

SBK 271 Vuren, duurzame bosbouw 0,03€        0,03€              -€                         0%

SBK 269 Vuren, geprofileerde kozijnen, duurzame bosbouw 0,03€        0,03€              -€                         0%

SBK 270 Vuren, geprofileerd, kozijnen, standaard bosbouw 0,03€        0,03€              -€                         0%

SBK 076 Grenen, planken, duurzame bosbouw 0,03€         - 0,03€              -€                         0%

SBK 079 Grenen, planken, standaard bosbouw 0,03€         - 0,03€              -€                         0%

SBK 121 Lariks, schroten, duurzame bosbouw 0,03€         - 0,03€              -€                         0%

SBK 122 Lariks, schroten, standaard bosbouw 0,03€         - 0,03€              -€                         0%

SBK 077 Grenen, planken, gelamineerd, duurzame bosbouw 0,06€        0024-fab&Hout, zachthout, vuren, grenen, lariks, douglas, gelamineerd (o.b.v. Glued laminated timber, for indoor use {GLO}| market for | Cut-off, U en 1 m3 = 460 kg)0,07€              0,01€                       21%

SBK 078 Grenen, planken, gelamineerd, standaard bosbouw 0,06€         - 0,07€              0,01€                       21%

SBK 176 Oregon pine, planken, gelamineerd, duurzame bosbouw0,32€         - 0,07€              -0,26€                      -79%

SBK 177 Oregon pine, planken, gelamineerd, standaard bosbouw0,32€         - 0,07€              -0,26€                      -79%

SBK 275 Vuren, schroten, FSC 0,03€         - 0,07€              0,04€                       139%

SBK 276 Vuren, schroten, thermische, duurzame bosbouw 0,08€         - 0,07€              -0,01€                      -9%

SBK 277 Vuren, schroten, standaard bosbouw 0,03€         - 0,07€              0,04€                       139%

SBK 034 Bifluoride 1,20€        XXXX Houtverduurzamingsmiddel, bifluoride (o.b.v. Boron trifluoride {GLO}| production | Cut-off, U; bij gebrek aan data over ammonium- en kaliumbifluoride)1,20€              -€                         0%

SBK 040 Houtverduurzaming, chroomhoudend 0,97€        0039-fab&Houtverduurzamingsmiddel, chroomhoudend (o.b.v. Wood preservative, inorganic salt, containing Cr {GLO}| market for | Cut-off, U)0,97€              -€                         0%

SBK 092 Houtvezelplaat 0,12€        0072-fab&Houtvezelplaat (o.b.v. Fibreboard, soft {GLO}| market for | Cut-off, U en 680 kg/m3)0,03€              -0,09€                      -76%

SBK 090 Houtvezelplaat, cementgebonden, standaard bosbouw 0,06€        0040-fab&Houtvezelplaat, houtvezelcementplaat (o.b.v. Particle board, cement bonded {GLO}| market for | Cut-off, U en 1200 kg/m3)0,07€              0,01€                       21%

SBK 091 Houtvezelplaat, cementgebonden, duurzame bosbouw 0,06€         - 0,07€              0,01€                       21%

SBK 064 Fibersilicaatplaat 0,05€         - 0,07€              0,01€                       26%

SBK 254 Vezelcementplaat 0,05€         - 0,07€              0,01€                       26%

SBK 093 Houtwolcementplaat 0,06€        0076-fab&Houtwolcementplaat (o.b.v. Wood wool boards, cement bonded {GLO}| market for | Cut-off, U en 465 kg/m3)0,05€              -0,01€                      -12%

SBK 138 Magnesiet 0,04€         - 0,05€              0,01€                       30%

SBK 096 Hydrofobeermiddel 0,16€        XXXX Hydrofobeermiddel 0,16€              -€                         0%

SBK 498 Inverter, 0,5 kW (93,5% efficiency; total weight 1,6 kg) 8,58€        XXXX Inverter, 0,5 kW, 93,5% efficiency, totaalgewicht 1,6 kg (o.b.v. Inverter, 0.5kW {GLO}| market for | Cut-off, U)8,58€              -€                         0%

SBK 499 Inverter, 2,5 kW (93,5% efficiency; total weight 18,5 kg)86,90€      0089-fab&Inverter, 2,5 kW, 93,5% efficiency, total weight 18,5 kg (o.b.v. Inverter, 2.5kW {GLO}| market for | Cut-off, U)86,90€            -€                         0%

SBK 097 Jute, geweven 0,69€        0187-fab&Jute, geweven (o.b.v. Textile, jute {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,71€              0,02€                       3%

SBK 098 Kalk, geblust 0,05€        0046-fab&Kalk, geblust, calcium(di)hydroxide, slaked lime, hydrated lime, grondstof voor metselkalk (o.b.v. Lime, hydrated, packed {GLO}| market for | Cut-off, U)0,07€              0,02€                       33%

SBK 234 Schelpkalk 0,00€        0,07€              0,07€                       7230%

SBK 100 Kalkzandsteen, stenen en blokken c2 0,01€        XXXX Kalkzandsteen, stenen en blokken (o.b.v. Sand-lime brick {GLO}| market for | Cut-off, U)0,02€              0,01€                       217%

SBK 103 Katoen 3,49€        XXXX Katoen (o.b.v. Textile, woven cotton {GLO}| market for | Cut-off, U) 3,49€              -€                         0%

SBK 104 Keramiek (obv Ceramic tiles) 0,06€        0034-fab&Keramiek (o.b.v. Ceramic tile {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,09€              0,03€                       46%

107 Kit / lijm, acryl [VLK] 0,12€        0016-fab&Kit / lijm, acryl [VLK] 0,12€              -€                         0%

484 Kit / lijm, PU 1 componenten [VLK] 0,31€        XXXX Kit / lijm, PU 1 componenten [VLK] 0,31€              0,00€                       0%

236 Kit / lijm, siliconen [VLK] 0,22€        0045-fab&Kit / lijm, siliconen [VLK] 0,22€              -€                         0%

489 Kit, hybride (MS/STP/SPUR) [VLK] 0,23€        0033-fab&Kit, hybride (MS/STP/SPUR) [VLK] 0,23€              -€                         0%

SBK 108 Klei, geëxpandeerd 0,01€        0225-fab&Klei, geëxpandeerd (o.b.v. Expanded clay {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,05€              0,04€                       255%

SBK 110 Koper 1,18€        0059-fab&Koper (o.b.v. Copper {GLO}| market for | Cut-off, U; 71% primair, 29% secundair) 8,03€              6,85€                       579%

SBK 113 Koper, primair 1,57€         - 8,03€              6,46€                       411%

SBK 114 koper, secundair 0,60€         - 8,03€              7,43€                       1245%

SBK 117 Kunststeen 0,23€        0035-fab&Kunststeen, polyesterbeton (o.b.v. 2005 bron; o.b.v. Sand-lime brick, at plant/DE U, aangepast)0,27€              0,04€                       15%

SBK 194 Polyesterbeton 0,23€         - 0,27€              0,04€                       15%

SBK 119 Kurk, geexpandeerd 24,57€      XXXX Kurk, geexpandeerd (o.b.v. Cork slab {GLO}| market for | Cut-off, U + 2300 km zeetransport)0,24€              -24,33€                    -99%

SBK 123 Latex, acryl 0,23€        0050-fab&Latex, acryl (o.b.v. Latex {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,24€              0,01€                       4%

SBK 124 Latex, lijnolie 0,23€         - 0,24€              0,01€                       4%

SBK 125 Leem 0,00€        0009-fab&Leem, leemstuc (o.b.v. Clay plaster {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,01€              0,01€                       241%

127 Lijm, epoxy 2 componenten [VLK] 0,48€        0064-fab&Lijm, epoxy 2 componenten [VLK] 0,48€              -€                         0%

488 Lijm, neopreen [VLK] 0,35€        XXXX Lijm, neopreen [VLK] 0,35€              -€                         0%

487 Lijm, One Component Foam (OCF) [VLK] 0,41€        XXXX Lijm, One Component Foam (OCF) [VLK] 0,41€              -€                         0%

485 Lijm, tegellijm cement [VLK] 0,05€        0066-fab&Lijm, tegellijm cement [VLK] 0,05€              0,00€                       1%

SBK 126 Lijm, cellenbeton 0,02€         - 0,05€              0,03€                       150%

SBK 128 Lijm, gips 0,02€         - 0,05€              0,03€                       150%

SBK 129 Lijm, kalkzandsteen 0,02€         - 0,05€              0,03€                       150%

486 Lijm, tegellijm, polymeer [VLK] 0,16€        XXXX Lijm, tegellijm, polymeer [VLK] 0,16€              0,00€                       0%

SBK 134 Lood 0,31€        0037-fab&Lood (o.b.v. Lead {GLO}| market for | Cut-off, U; 45% primair, 55% secundair) 0,31€              -€                         0%

SBK 139 MDF 0,13€        0044-fab&MDF (o.b.v. Medium density fibreboard {GLO}| market for | Cut-off, U en 780 kg/m3)0,13€              -€                         0%

SBK 140 MDF, FSC 0,13€         - 0,13€              -€                         0%

SBK 141 Melaminehars 0,67€        0061-fab&Melaminehars (o.b.v. Melamine formaldehyde resin {GLO}| market for | Cut-off, U)0,69€              0,02€                       3%

SBK 142 Menggranulaat wegenbouw 0/31,5 0,00€        0191-fab&Menggranulaat, wegenbouw, 0/31,5 (o.b.v. Menggranulaat wegenbouw 0/31,5, BRBS, 2013, PRODUCTIE c2)0,00€              -€                         0%

SBK 156 Messing 5,90€        0056-fab&Messing (o.b.v. Brass {RoW}| production | Cut-off, U) 5,90€              0,00€                       0%

460 Metaalconserveringssysteem vlgns ISO 12944 - onderhoud 1 maal per 15 jaar [VVVF]0,44€        0213-fab&Metaalconserveringssysteem, 'menie', vlgns ISO 12944 - onderhoud 1 maal per 15 jaar [VVVF]0,44€              -€                         0%

SBK 143 Menielaag 1,00€        0,44€              -0,56€                      -56%

SBK 169 Natuursteen 0,09€        0232-fab&Natuursteen, graniet, hardsteen (= Natural stone plate, polished {GLO}| market for | Cut-off, U)0,11€              0,02€                       17%

461 Natuurverf voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) - onderhoud 1 maal per 6 jaar - [VVVF]0,65€        XXXX Natuurverf voor buiten (voldoet aan Verfrichtlijn 2004/42/EC) - onderhoud 1 maal per 6 jaar - [VVVF]0,65€              -€                         0%

SBK 101 karton 0,11€        0058-fab&Papier/karton (o.b.v. Core board {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,17€              0,05€                       48%

SBK 180 Papier/karton 0,11€         - 0,17€              0,05€                       48%

SBK 184 Perlietplaten 0,07€        XXXX Perlietplaten (o.b.v. o.m. 55% Expanded perlite {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,15€              0,08€                       116%

SBK 161 Moffellaag 3,61€        0036-fab&Poedercoating, poederlak, moffellaag (o.b.v. Powder coat, steel {GLO}| market for | Cut-off, U; 1 m2 = 0,1 kg)3,80€              0,19€                       5%

462 Poederlak - nieuw systeem na 15 jaar [VVVF] 0,93€         - 3,80€              2,87€                       309%

SBK 189 Polyamide (Nylon 66) 0,65€        0015-fab&Polyamide, PA 6, PA 66 (o.b.v. Nylon 6 {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,69€              0,05€                       7%

SBK 190 Polybuteen 0,31€        0060-fab&Polybutadieen, butadieen rubber, BR, polybuteen (o.b.v. Polybutadiene {GLO}| market for | Cut-off, U)0,32€              0,01€                       3%

SBK 191 Polycarbonaat 0,56€        0030-fab&Polycarbonaat (o.b.v. Polycarbonate {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,57€              0,01€                       2%

SBK 192 Polyester 1,01€        0197-fab&Polyester, folie, weefsel (o.b.v. Polyester resin, unsaturated {GLO}| market for | Cut-off, U + Extrusion, plastic film {GLO}| market for | Cut-off, U)1,11€              0,10€                       10%

SBK 082 GVP glasvezel versterkte polyester 0,50€        0075-fab&Polyester, glasvezelversterkt (o.b.v. Glass fibre reinforced plastic, polyester resin, hand lay-up {GLO}| market for | Cut-off, U)0,72€              0,22€                       45%

SBK 310 Vezelversterkt polyester 0,70€         - 0,72€              0,01€                       2%

SBK 055 PE dorpel 0,19€        0185-fab&Polyetheen, HDPE, geëxtrudeerd (o.b.v. Polyethylene, high density, granulate {GLO}| market for | Cut-off, U & Extrusion, plastic pipes {GLO}| market for | Cut-off, U)0,21€              0,01€                       7%

SBK 196 Polyetheen, HDPE, extruded 0,18€         - 0,21€              0,02€                       14%

SBK 195 Polyetheen, binnenriolering, HDPE 0,18€         - 0,21€              0,02€                       14%

SBK 182 PE, 100% nieuw 0,18€         - 0,21€              0,02€                       14%

SBK 183 PE, 100% secundair 0,18€         - 0,21€              0,02€                       14%

SBK 197 Polyetheen, LDPE (foil) 0,24€        0012-fab&Polyetheen, LDPE, folie (o.b.v. Packaging film, low density polyethylene {GLO}| market for | Cut-off, U)0,25€              0,01€                       4%

SBK 1131 Polypropyleen weefsel 0,27€        0216-fab&Polypropeen, PP, folie, weefsel (o.b.v. Polypropylene, granulate {GLO}| market for | Cut-off, U + Extrusion, plastic film {GLO}| market for | Cut-off, U)0,22€              -0,06€                      -21%

SBK 198 Polypropeen, geëxtrudeerd 0,18€        0234-fab&Polypropeen, PP, geëxtrudeerd (o.b.v. Polypropylene, granulate {GLO}| market for | Cut-off, U + Extrusion, plastic pipes {GLO}| market for | Cut-off, U)0,21€              0,02€                       14%

SBK 202 PP, binnenriolering 0,18€         - 0,21€              0,02€                       14%

SBK 203 PP, buitenriolering 0,18€         - 0,21€              0,02€                       14%

SBK 307 Polystyreen 0,27€        0048-fab&Polystyreen (o.b.v. Polystyrene, general purpose {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,28€              0,01€                       4%

SBK 062 EPS 0,39€        0007-fab&Polystyreen, EPS (o.b.v. Polystyrene foam slab {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,35€              -0,04€                      -10%

SBK 201 Porselein (obv Sanitary ceramics) 0,09€        0237-fab&Porselein, keramische isolator (o.b.v. Sanitary ceramics {GLO}| market for | Cut-off, U)0,17€              0,08€                       94%

SBK 308 PTFE, teflon 8,87€        XXXX PTFE, teflon (o.b.v. Tetrafluoroethylene {GLO}| market for | Cut-off, U) 8,88€              0,01€                       0%

SBK 206 PUR, HCFK 0,38€        0032-fab&PUR (o.b.v. Polyurethane, rigid foam {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,40€              0,02€                       5%

SBK 207 PUR, met CO2/lucht 0,38€         - 0,40€              0,02€                       5%



SBK 208 PUR, met pentaan 0,38€         - 0,40€              0,02€                       5%

SBK 209 PVC, primair, geëxtrudeerd 0,25€        0199-fab&PVC, geëxtrudeerd (o.b.v. Polyvinylchloride, bulk polymerised {GLO}| market for | Cut-off, U + Extrusion, plastic pipes {GLO}| market for | Cut-off, U)0,22€              -0,02€                      -8%

SBK 212 PVC, binnenriolering 0,25€         - 0,22€              -0,02€                      -8%

SBK 213 PVC, buitenriolering 0,25€         - 0,22€              -0,02€                      -8%

SBK 216 PVC, primair, binnenriolering 0,25€         - 0,22€              -0,02€                      -8%

SBK 217 PVC, primair, buitenriolering 0,25€         - 0,22€              -0,02€                      -8%

SBK 218 PVC, primair, deuren, kozijnen 0,48€        0031-fab&PVC, kozijn, raam/deur (o.b.v. Window frame, poly vinyl chloride, U=1.6 W/m2K {GLO}| market for | Cut-off, U en 94,5 kg/m2)0,50€              0,01€                       3%

SBK 309 PVDF 0,63€        XXXX PVDF (o.b.v. Polyvinylidenchloride, granulate {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,64€              0,01€                       2%

SBK 221 Riet 0,01€        0053-fab&Riet (o.b.v. Straw, stand-alone production {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,01€              -€                         0%

SBK 232 Schapenwol 7,76€        0073-fab&Schapenwol, 80% import Australië, 20% NL (o.b.v. Sheep fleece in the grease {GLO}| market for | Cut-off, U + transport)7,76€              -€                         0%

SBK 244 Staal, gemoffeld 0,34€        0054-fab&Staal, gemoffeld (o.b.v. 98,6% Steel, unalloyed {GLO}| market for | Cut-off, U, Sheet rolling, steel {GLO}| market for | Cut-off, U + 1,4% Powder coat, steel {GLO}| market for | Cut-off, U)0,34€              0,00€                       1%

SBK 313 Hooggelegeerd staal 7,11€        0202-fab&Staal, hooggelegeerd, RVS (o.b.v. Steel, chromium steel 18/8, hot rolled {RER}| production | Cut-off, U; 72% primair, 28% secundair)7,11€              0,00€                       0%

SBK 248 Staal, RVS 7,11€         - 7,11€              0,00€                       0%

 - 0238-fab&Staal, laaggelegeerd (o.b.v. Steel, low-alloyed {GLO}| market for | Cut-off, U; 57% primair, 43% secundair)0,69€              0,69€                       

 - 0214-fab&Staal, ongelegeerd (o.b.v. Steel, unalloyed {GLO}| market for | Cut-off, U; 100% primair, 0% secundair)0,25€              0,25€                       

SBK 249 Staalplaat, verzinkt 0,40€        0233-fab&Staal, staalplaat, verzinkt (o.b.v. 98,6% Steel, unalloyed {GLO}| market for | Cut-off, U + Sheet rolling; 1,4% Zinc {GLO}| market for | Cut-off, U + Zinc coat, coils)0,40€              -€                         0%

SBK 767 Wapeningsstaal 0,44€        0167-fab&Staal, wapening (betonstaal, wapeningsnet, vezels, voorspanstaal) (o.b.v. Reinforcing steel {GLO}| market for | Cut-off, U; 84% primair, 16% secundair)0,45€              0,01€                       1%

SBK 251 Steenwol 0,10€        0013-fab&Steenwol (o.b.v. Stone wool {GLO}| market for stone wool | Cut-off, U) 0,20€              0,11€                       113%

SBK 252 Tin 3,34€        XXXX Tin (o.b.v. Tin {GLO}| market for | Cut-off, U) 3,87€              0,53€                       16%

SBK 262 Vlas 0,20€        0022-fab&Vlas 0,20€              -€                         0%

SBK 006 AL/PE-X, waterleiding incl bev 0,33€        XXXX Waterleiding, AL/PE-X, incl. bevestiging (o.b.v. 79% Ethylene, pipeline system {GLO}| market for | Cut-off, U en 26% Aluminium, cast alloy {GLO}| market for | Cut-off, U)0,33€              0,00€                       0%

SBK 185 PE-X, waterleiding, incl. bev. 2,69€        XXXX Waterleiding, PE-X, incl. bevestiging (o.b.v. 36% PP geëxtrudeerd + 19% staalplaat + 34% messing + 7% hooggelegeerd staal)2,70€              0,01€                       0%

SBK 293 XPS 0,65€        0043-fab&XPS, geëxtrudeerd polystyreen (o.b.v. Polystyrene, extruded {GLO}| market for | Cut-off, U)0,65€              -€                         0%

SBK 296 Industriezand (NVLB: B2) 0,00€        0168-fab&Zand, industriezand, ophoogzand, betonzand, drainagezand (o.b.v. Sand {GLO}| market for | Cut-off, U)0,00€              0,00€                       123%

SBK 294 Zand (NVLB: B1 ophoogzand / B2 industriezand) 0,00€         - 0,00€              0,00€                       185%

SBK 297 Zandcement 0,01€        0047-fab&Zandcement (o.b.v. Cement cast plaster floor {GLO}| market for | Cut-off, U) 0,02€              0,00€                       44%

SBK 299 Zilver 79,12€      XXXX Zilver (o.b.v. Silver {GLO}| market for | Cut-off, U) 79,12€            -€                         0%

SBK 300 Zink 0,71€        0028-fab&Zink (o.b.v. Zinc {GLO}| market for | Cut-off, U; 100% primair, 0% secundair) 0,71€              -€                         0%

SBK 492 Zonnepaneel (fotovoltaïsch), amorf (dunne film), 8,2 kg/m211,34€      0085-fab&Zonnepaneel, PV (fotovoltaïsch), amorf (dunne film), 8,2 kg/m2 (o.b.v. Photovoltaic panel, a-Si {GLO}| market for | Cut-off, U)11,34€            -€                         0%

SBK 493 Zonnepaneel (fotovoltaïsch), CIS; 17,5 kg/m2 14,69€      0086-fab&Zonnepaneel, PV (fotovoltaïsch), CIS, 17,5 kg/m2 (o.b.v. Photovoltaic panel, CIS {GLO}| market for | Cut-off, U)14,69€            -€                         0%

SBK 494 Zonnepaneel (fotovoltaïsch), monokristallijn, 25 kg 31,50€      0087-fab&Zonnepaneel, PV (fotovoltaïsch), monokristallijn, 25 kg (o.b.v. Photovoltaic panel, single-Si wafer {GLO}| market for | Cut-off, U)31,50€            -€                         0%

SBK 495 Zonnepaneel (fotovoltaïsch), polykristallijn, 25 kg 24,62€      0088-fab&Zonnepaneel, PV (fotovoltaïsch), polykristallijn, 25 kg (o.b.v. Photovoltaic panel, multi-Si wafer {GLO}| market for | Cut-off, U)24,62€            -€                         0%

SBK 168 Natuurleien 0,09€        Natuurleien verwees naar SBK 169 Natuursteen. Er is geen data voor natuurlei (slate), alleen voor vezelversterkt cementgebonden slate. Wordt niet gebruikt in B&U of GWW.  

SBK 250 Beton, stampbeton 0,00€        Verwees naar XXXX Betonmortel C20/25 (o.b.v. CEM I), 2407 kg/m3. Wordt niet gebruikt in NMD. De materiaalverhouding van stampbeton is 1 cement, 3 zand, 5 grind, en minimaal gebruik van water; soms wordt meer cement toegepast (200-225 kg/m3 bijvoorbeeld, 60-80 liter/m3 water). ==>Concrete, sole plate and foundation {GLO}| market for | Cut-off, U?? 

SBK 303 Zinklaag (obv BmS MRPI 2013) 1,09€        Wordt niet gebruikt. Verwees naar c2 BmS data.

SBK 306 Magnetisch materiaal 2,11€        werd niet gebruikt; geen bronnen voor wat betreft samenstelling  

SBK 311 Kwik 383,00€    Werd niet gebruikt en lijkt niet zinvol. (Mercury {GLO}| production | Cut-off, U = wel beschikbaar) 

SBK 314 Bekistingshout 0,03€        KAN DIVERSE soorten hout betreffen, volhout en multiplex==>VERWEES naar softwood en dat is hier aangehouden. 



3. Stort

Oude procesnaam Tota
al

Nieuwe processnaam Tota
al

Verschil (nieuw-oud) % Verschil

SBK 002s stort aluminium (o.a. profielen, platen, leidingen) 0,00€              0239-sto&Stort aluminium (o.b.v. Waste aluminium {RoW}| treatment of, sanitary landfill | Cut-off, U)0,00€        0,00€                        115%

SBK 003s stort beton (o.a. elementen, metselwerk) 0,00€              0240-sto&Stort beton, cellenbeton (o.b.v. Waste concrete {Europe without Switzerland}| treatment of waste concrete, inert material landfill | Cut-off, U)0,00€        0,00€                        20%

SBK 004s stort bitumen (o.a. dakbedekkingen) 0,01€              0241-sto&Stort bitumen (o.b.v. Waste bitumen {Europe without Switzerland}| treatment of waste bitumen, sanitary landfill | Cut-off, U)0,01€        0,00€                        4%

SBK 005s stort cellenbeton (o.a. elementen, blokken) 0,00€              zie 0240-sto&Stort beton, cellenbeton 0,00€        0,00€                        20%

SBK 006s stort elastomeren (o.a. epdm) (o.a. dakbedekkingen, folies) 0,01€              0251-sto&Stort PE (o.b.v. Waste polyethylene {Europe without Switzerland}| treatment of waste polyethylene, sanitary landfill | Cut-off, U), ook elastomeren als epdm0,01€        0,00€                        3%

SBK 007s stort eps (isolatie) 0,01€              0242-sto&Stort EPS, XPS (o.b.v. Waste polystyrene {Europe without Switzerland}| treatment of waste polystyrene, sanitary landfill | Cut-off, U)0,01€        0,00€                        3%

SBK 008s stort fijnkeramisch (o.a. sanitair) 0,00€              zie 0247-sto&Stort inert afval 0,00€        0,00€                        20%

SBK 010s stort gips (o.a. blokken, platen) 0,00€              0243-sto&Stort gips (o.b.v. Waste gypsum {Europe without Switzerland}| treatment of waste gypsum, inert material landfill | Cut-off, U)0,00€        0,00€                        20%

SBK 011s stort glas (o.a. vlakglas) 0,00€              0244-sto&Stort glas (o.b.v. Waste glass {CH}| treatment of, inert material landfill | Cut-off, U)0,00€        -0,00€                       0%

SBK 012s stort glasschuim (isolatie) 0,00€              0250-sto&Stort minerale wol (o.b.v. Waste mineral wool, for final disposal {Europe without Switzerland}| treatment of waste mineral wool, inert material landfill | Cut-off, U)0,00€        0,00€                        20%

SBK 013s stort glaswol (isolatie) 0,00€              zie 0250-sto&Stort minerale wol 0,00€        0,00€                        20%

SBK 014s stort grind (ballast, verharding) 0,00€              zie 0247-sto&Stort inert afval 0,00€        0,00€                        20%

SBK 015s stort grofkeramisch (o.a. metselwerk, pannen) 0,00€              zie 0247-sto&Stort inert afval 0,00€        0,00€                        20%

SBK 016s stort hout 'schoon' (via restmateriaal) 0,00€              0245-sto&Stort hout, 'schoon' (o.b.v. Waste wood, untreated {Europe without Switzerland}| treatment of waste wood, untreated, sanitary landfill | Cut-off, U)0,00€        0,00€                        6%

SBK 017s stort hout, verontreinigd (o.a. geschilderd, verduurzaamd) 0,00€              0246-sto&Stort hout, geschilderd (o.b.v. 99% Waste wood, untreated en 1% Waste paint {EU}| treatment of, sanitary landfill | Cut-off, U)0,00€        0,00€                        6%

SBK 018s stort kalkzandsteen 0,00€              0247-sto&Stort inert afval (o.b.v. Inert waste, for final disposal {RoW}| treatment of inert waste, inert material landfill | Cut-off, U) fijn-/grofkeramisch, grind, kalkzandsteen, schelpen, zand0,00€        0,00€                        20%

SBK 019s stort koper (o.a. profielen, platen, leidingen) 0,00€              0248-sto&Stort koper, lood, verzinkt staal, zink (o.b.v. Scrap tin sheet {CH}| treatment of, sanitary landfill | Cut-off, U, bij gebrek aan passender proces)0,00€        -0,00€                       0%

SBK 020s stort kunststoffen 0,01€              0249-sto&Stort kunststoffen (o.b.v. mix 21% PE, 21% PP, 17% PVC, 21% PS en 20% mixture)0,01€        0,00€                        4%

SBK 021s stort polyolefinen (o.a. pe, pp) (o.a. leidingen, folies) 0,01€              zie 0249-sto&Stort kunststoffen 0,01€        -0,00€                       -9%

SBK 022s stort lood (o.a. lood slabben) 0,00€              zie 0248-sto&Stort koper, lood, verzinkt staal, zink 0,00€        -0,00€                       0%

SBK 023s stort metalen (via restmaterialen) 0,00€              zie 0253-sto&Stort staal 0,00€        0,00€                        20%

SBK 024s stort metalen, overig (o.a. bevestiging, hulpstukken) 0,00€              zie 0253-sto&Stort staal 0,00€        0,00€                        20%

SBK 025s stort organisch (via restmateriaal) 0,00€              zie 0245-sto&Stort hout 'schoon' 0,00€        0,00€                        6%

SBK 026s stort organisch, overig (o.a. isolatie) 0,00€              zie 0245-sto&Stort hout 'schoon' 0,00€        0,00€                        6%

SBK 027s stort plaatmateriaal, 'schoon' (grote delen o.a. bekleding) 0,00€              zie 0245-sto&Stort hout 'schoon' 0,00€        0,00€                        6%

SBK 028s stort plaatmateriaal, verontreinigd (grote delen o.a. bekleding) 0,00€              zie 0246-sto&Stort hout, geschilderd 0,00€        0,00€                        6%

SBK 030s stort puin (via restmateriaal) 0,00€              zie 0240-sto&Stort beton, cellenbeton 0,00€        0,00€                        20%

SBK 031s stort PVC 0,00€              0252-sto&Stort PVC (o.b.v. Waste polyvinylchloride {Europe without Switzerland}| treatment of waste polyvinylchloride, sanitary landfill | Cut-off, U)0,01€        0,00€                        6%

SBK 032s stort schelpen (grondwerk) 0,00€              zie 0247-sto&Stort inert afval 0,00€        0,00€                        20%

SBK 033s stort staal, licht (o.a. profielen, platen, leidingen) 0,00€              0253-sto&Stort staal (o.b.v. Scrap steel {Europe without Switzerland}| treatment of scrap steel, inert material landfill | Cut-off, U)0,00€        0,00€                        20%

SBK 034s staal, zwaar (o.a. balken) 0,00€              zie 0253-sto&Stort staal 0,00€        0,00€                        20%

SBK 035s steenwol (isolatie) 0,00€              zie 0250-sto&Stort minerale wol 0,00€        0,00€                        20%

SBK 036s stort volkern (bekleding) 0,04€              0254-sto&Stort huishoudelijk afval (o.b.v. Municipal solid waste {RoW}| treatment of, sanitary landfill | Cut-off, U)0,04€        0,00€                        2%

SBK 037s stort XPS (isolatie) 0,01€              zie 0242-sto&Stort EPS, XPS 0,01€        0,00€                        3%

SBK 038s stort zand (grondwerk) 0,00€              zie 0247-sto&Stort inert afval 0,00€        0,00€                        20%

SBK 039s stort zink (o.a. profielen, platen, zinklagen) 0,00€              zie 0248-sto&Stort koper, lood, verzinkt staal, zink 0,00€        -0,00€                       0%

SBK 463s stort wapeningsstaal  - zie 0253-sto&Stort staal 0,00€        

 



3. AVI

Oude procesnaam Tota
al

Nieuwe processnaam Tota
al

Verschil + D % verschil + D

 -  0106-pro&Verbranden, overig (o.b.v. Municipal solid waste {NL}| treatment of, incineration | Cut-off, U)0,05€       

SBK 001v verbranden afwerkingen (verkleefd aan hout, kunststof, metaal) 0,07€                   10,1 f (zie 0266-avC&Verbranden verf) 0,13€       0,04€                      56%

SBK 002v verbranden aluminium (o.a. profielen, platen, leidingen) 0,01€                   nvt 0255-avC&Verbranden aluminium (o.b.v. Scrap aluminium {Europe without Switzerland}| treatment of scrap aluminium, municipal incineration | Cut-off, U)0,00€       

SBK 004v verbranden bitumen (o.a. dakbedekkingen) 0,05€                   30,1 f 0259-avC&Verbranden bitumen (30,1 MJ/kg) (o.b.v. Waste bitumen sheet {CH}| treatment of, municipal incineration | Cut-off, U)0,12€       -0,01€                     -10%

SBK 006v verbranden elastomeren (o.a. EPDM) 0,10€                   27,2 f 0260-avC&Verbranden rubber/EPDM (27,2 MJ/kg) (o.b.v. Waste rubber, unspecified {Europe without Switzerland}| treatment of waste rubber, unspecified, municipal incineration | Cut-off, U)0,16€       -0,01€                     -6%

SBK 007v verbranden EPS (isolatie) 0,10€                   32,2 f 0261-avC&Verbranden EPS (32,2 MJ/kg) (o.b.v. Waste expanded polystyrene {CH}| treatment of, municipal incineration | Cut-off, U)0,17€       -0,01€                     -6%

SBK 012v Verbranden glasschuim (isolatie) 0,02€                   nvt (zie 0256-avC&Verbranden glas) 0,00€       

SBK 013v verbranden glaswol (isolatie) 0,02€                   nvt 0256-avC&Verbranden glas (o.b.v. Waste glass {Europe without Switzerland}| treatment of waste glass, municipal incineration | Cut-off, U)0,00€       

SBK 016v verbranden hout 'schoon' (via restmateriaal) -0,03€                  14 h 0262-avC&Verbranden hout, 'schoon' (13,99 MJ/kg) (o.b.v. Waste wood, untreated {CH}| treatment of, municipal incineration | Cut-off, U)0,00€       0,01€                      -45%

SBK 017v verbranden hout, verontreinigd (o.a. geschilderd, verduurzaamd) -0,03€                  14 h 0263-avC&Verbranden hout, verontreinigd (13,99 MJ/kg) (o.b.v. Waste building wood, chrome preserved {CH}| treatment of, municipal incineration | Cut-off, U)0,00€       0,01€                      -45%

SBK 020v verbranden kunststoffen 0,09€                   28,7 f 0264-avC&Verbranden kunststoffen (28,67 MJ/kg) (o.b.v. o.b.v. mix 21% PE, 21% PP, 20% PVC, 17% PS en 21% mixture)0,16€       -0,01€                     -6%

SBK 021v verbranden polyolefinen (o.a. pe,pp) (o.a. leidingen, folies) 0,06€                   28,7 f (zie AVI kunststoffen = worst case) 0,155935 0,02€                      34%

SBK 023v verbranden metalen (via restmateriaal) 0,01€                   nvt 0257-avC&Verbranden staalschroot (o.b.v. Scrap steel {Europe without Switzerland}| treatment of scrap steel, municipal incineration | Cut-off, U)0,00€       

SBK 024v verbranden metalen, overig (o.a. bevestiging, hulpstukken) 0,01€                   nvt (zie 0257-avC&Verbranden staalschroot) 0,002107

SBK 025v verbranden organisch (via restmateriaal) -0,03€                  14 h (zie 0262-avC&Verbranden hout, 'schoon'; zo was het al gemodelleerd)0,00€       0,01€                      -45%

SBK 026v verbranden organisch, overig (o.a. isolatie) -0,03€                  14 h (zie 0262-avC&Verbranden hout, 'schoon'; zo was het al gemodelleerd)0,00€       0,01€                      -45%

SBK 027v verbranden, plaatmateriaal, 'schoon' (grote delen, o.a. bekleding) -0,03€                  14 h (zie 0262-avC&Verbranden hout, 'schoon'; zo was het al gemodelleerd)0,00€       0,01€                      -45%

SBK 030v verbranden puin (via restmateriaal) 0,05€                   nvt (zie 0256-avC&Verbranden glas) =voorstel; MSW enig alternatief 0,00€       

SBK 031v verbranden pvc (leidingen) 0,11€                   21,5 f 0265-avC&Verbranden PVC (21,51 MJ/kg) (o.b.v. Waste polyvinylchloride {CH}| treatment of, municipal incineration | Cut-off, U)0,17€       0,01€                      12%

SBK 035v verbranden steenwol (isolatie) 0,05€                   nvt (zie 0256-avC&Verbranden glas) =voorstel; MSW enig alternatief 0,00€       

SBK 036v verbranden volkern (bekleding) 0,00€                   nvt 0258-avC&Verbranden volkern (o.b.v. Waste cement-fibre slab, dismantled {CH}| treatment of waste cement-fibre slab, municipal incineration | Cut-off, U)0,00€       

SBK 037v verbranden XPS (isolatie) 0,10€                   32,2 f (zie 0261-avC&Verbranden EPS) 0,17€       -0,01€                     -6%

SBK 463v verbranden wapeningsstaal (o.b.v. Scrap steel {CH}| treatment of, municipal incineration | Cut-off, U) nvt (zie 0257-avC&Verbranden staalschroot) 0,002107

SBK Verbranden verf (o.b.v. Waste paint {CH}| treatment of, municipal incineration | Cut-off, U & vermeden kWh/MJ) 10,1 f 0266-avC&Verbranden verf (10,14 MJ/kg) (o.b.v. Waste paint {Europe without Switzerland}| treatment of waste paint, municipal incineration | Cut-off, U)0,13€       

0267-avD&Vermeden energieproductie AVI, o.b.v. FOSSIELE grondstoffen, 18% elektrisch en 31% thermisch (per MJ LHV)-0,00€      

0268-avD&Vermeden energieproductie AVI, o.b.v. HERNIEUWBARE grondstoffen, 18% elektrisch en 31% thermisch (per MJ LHV)-0,00€      



3. Recycling

Oude procesnaam Tota
al

Nieuwe processnaam Tota
al

Verschil (nieuw-oud) % Verschil

SBK 002r recycling aluminium (o.a. profielen, platen, leidingen) -0,73€            0269-reD&Module D aluminium, per kg NETTO geleverd schroot (vermeden: Aluminium, cast alloy {GLO}| aluminium ingot, primary, to market | Cut-off, U; Aluminium, cast alloy {RER}| treatment of aluminium scrap, post-consumer, prepared for recycling, at refiner | Cut-off, U)-3,94€           -3,21€                       442%

SBK 003r recycling beton (o.a. elementen, metselwerk) 0,00€              0271-reD&Module D, grind, per kg NETTO geleverd granulaat/grind (vermeden: Gravel, round {RoW}| gravel and sand quarry operation | Cut-off, U)-0,00€           -0,00€                       -628%

SBK 004r recycling bitumen (o.a. dakbedekkingen) -€                Recyling betreft 5%¹, onvoldoende kennis / data beschikbaar ==> niet uitwerken in dit kader (generieke data / categorie 3) 

SBK 005r recycling cellenbeton (o.a. elementen, blokken) 0,00€              0271-reD&Module D, grind, per kg NETTO geleverd granulaat/grind (vermeden: Gravel, round {RoW}| gravel and sand quarry operation | Cut-off, U)-0,00€           -0,00€                       -628%

SBK 006r recycling elastomeren (o.a. epdm) (o.a. dakbedekkingen, folies) -€                Recyling betreft 5%¹, onvoldoende kennis / data beschikbaar ==> niet uitwerken in dit kader (generieke data / categorie 3) 

SBK 007r recycling eps (isolatie) 0,02€              Recyling betreft 5% (funderingen 10%)¹, onvoldoende kennis / data beschikbaar ==> niet uitwerken in dit kader (generieke data / categorie 3) 

SBK 008r recycling fijn keramisch (o.a. sanitair) 0,00€              0271-reD&Module D, grind, per kg NETTO geleverd granulaat/grind (vermeden: Gravel, round {RoW}| gravel and sand quarry operation | Cut-off, U)-0,00€           -0,00€                       -628%

SBK 009r recycling geen afval (leeg scenario) -€                - -€                           

SBK 010r recycling gips (o.a. blokken, platen) 0,00€              Recyling betreft 5%¹, onvoldoende kennis / data beschikbaar ==> niet uitwerken in dit kader (generieke data / categorie 3) 

SBK 011r recycling glas (o.a. vlakglas) -€                0273-reD&Module D, vlakglas per kg NETTO geleverd kringloopglas (79% verpakkingsglas- en 21% glaswoltoepassing waar primaire grondstoffen worden vermeden - niet de energie )-0,05€           -0,05€                       

SBK 012r recycling glasschuim isolatie (isolatie) -€                0274-reD&Module D, glaswol/glasschuim, per kg NETTO geleverd (glaswol/-schuimtoepassing waar primaire grondstoffen worden vermeden - niet de energie)-0,06€           -0,06€                       

SBK 013r recycling glaswol (isolatie) -€                0274-reD&Module D, glaswol/glasschuim, per kg NETTO geleverd (glaswol/-schuimtoepassing waar primaire grondstoffen worden vermeden - niet de energie)-0,06€           -0,06€                       

SBK 014r recycling grind (ballast, verharding) -0,00€            0271-reD&Module D, grind, per kg NETTO geleverd granulaat/grind (vermeden: Gravel, round {RoW}| gravel and sand quarry operation | Cut-off, U)-0,00€           -0,00€                       4%

SBK 015r recycling grofkeramisch (o.a. metselwerk, pannen) 0,00€              0271-reD&Module D, grind, per kg NETTO geleverd granulaat/grind (vermeden: Gravel, round {RoW}| gravel and sand quarry operation | Cut-off, U)-0,00€           -0,00€                       -628%

- (PM aandacht voor hoe te koppelen aan huidige productkaarten)  0275-reD&Module D, houten balk, per kg NETTO geleverd (o.b.v. Sawnwood, beam, softwood, dried (u=10%), planed {RoW}| planing, beam, softwood, u=10% | Cut-off, U)-0,02€           

SBK 016r recycling hout 'schoon' (via restmateriaal) -€                0276-reD&Module D, houtspaanders, per kg NETTO geleverd (o.b.v. Wood chips, dry, measured as dry mass {RER}| three layered laminated board production | Cut-off, U)-0,01€           -0,01€                       

SBK 018r recycling kalkzandsteen (o.a. elementen, metselwerk) 0,00€              0271-reD&Module D, grind, per kg NETTO geleverd granulaat/grind (vermeden: Gravel, round {RoW}| gravel and sand quarry operation | Cut-off, U)-0,00€           -0,00€                       -628%

SBK 019r recycling koper (o.a. platen, leidingen) -0,53€            0277-reD&Module D, koper, per kg NETTO geleverd schroot (vermeden: Copper {RER}| production, primary | Cut-off, U)-1,57€           -1,04€                       198%

SBK 021r recycling kunststoffen (obv LDPE; o.a. profielen, platen, leidingen, folies) 0,02€              0278-reD&Module D, PE, per kg NETTO geleverd (o.b.v. vermeden Polyethylene, high density, granulate {RER}| production | Cut-off, U en kwaliteitsfactor 0,67)-0,10€           -0,12€                       -533%

SBK 022r recycling lood (o.a. slabben) -0,17€            0281-reD&Module D, lood, per kg NETTO geleverd schroot (vermeden: Lead {GLO}| primary lead production from concentrate | Cut-off, U)-0,58€           -0,41€                       233%

SBK 023r recycling metalen (via restmateriaal) -0,02€            metalen = te algemeen om te kunnen modellereren  

SBK 024r recycling metalen, overig (o.a. bevestiging., hulpstukken) -0,02€            metalen = te algemeen om te kunnen modellereren  

SBK 027r recycling plaatmateriaal 'schoon' (grote delen o.a. bekleding) -€                plaatmateriaal = te algemeen om te kunnen modellereren 

SBK 031r recycling pvc -0,02€            0279-reD&Module D, PVC, per kg NETTO geleverd (o.b.v. vermeden Polyvinylchloride, suspension polymerised {RER}| polyvinylchloride production, suspension polymerisation | Cut-off, U en kwaliteitsfactor 0,67)-0,10€           -0,08€                       355%

SBK 032r recycling schelpen (grondwerk) -€                Recyling betreft 90%¹(??), onvoldoende kennis / data beschikbaar ==> specifieke stroom, niet uitwerken in dit kader (generieke data / categorie 3) 

SBK 033r recycling staal, licht (o.a. profielen, platen, leidingen)==>VERVALLEN want c2 data beschikbaar-0,02€            0282-reD&Module D, staal, per kg NETTO geleverd schroot (vermeden: Pig iron {GLO}| production | Cut-off, U)-0,23€           -0,21€                       1074%

SBK 034r recycling staal, zwaar (o.a. balken)==>VERVALLEN want c2 data beschikbaar-0,02€            0282-reD&Module D, staal, per kg NETTO geleverd schroot (vermeden: Pig iron {GLO}| production | Cut-off, U)-0,23€           -0,21€                       1074%

SBK 035r recycling steenwol (isolatie) -€                Recyling betreft 10%¹, onvoldoende kennis / data beschikbaar ==> niet uitwerken in dit kader (generieke data / categorie 3) 

SBK 036r recycling volkern (bekleding) -€                Recyling betreft 20%¹(vreemd?), onvoldoende kennis / data beschikbaar ==> niet uitwerken in dit kader (generieke data / categorie 3) 

SBK 037r recycling xps (isolatie) 0,02€              Recyling betreft 5%¹, onvoldoende kennis / data beschikbaar ==> niet uitwerken in dit kader (generieke data / categorie 3) 

SBK 038r recycling zand (grondwerk) -0,00€            0280-reD&Module D, zand (o.b.v. Sand {RoW}| gravel and quarry operation | Cut-off, U)-0,00€           -0,00€                       2%

SBK 039r recycling zink (o.a. profielen, platen, zinklagen) -0,31€            0283-reD&Module D, zink, per kg NETTO geleverd schroot (vermeden: Zinc {RoW}| primary production from concentrate | Cut-off, U)-0,75€           -0,44€                       139%

SBK Breken steenachtig MRPI ==>1-op-1 gebruikt in 0270-reC&Breken, per kg steenachtig (o.b.v. SBK Breken steenachtig MRPI) -

0270-reC&Breken, per kg steenachtig (o.b.v. SBK Breken steenachtig MRPI)0,00€             

0272-reC&Recycling vlakglas (worst case: Glass cullet, sorted {RER}| treatment of waste glass from unsorted public collection, sorting | Cut-off, U)0,00€             

0284-reC&Verspanen hout (o.b.v. Wood chipping, industrial residual wood, stationary electric chipper {GLO}| market for | Cut-off, U)0,00€             

0285-reC&Schaven hout (o.b.v. aangepaste Sawnwood, beam, softwood, dried (u=10%), planed {RoW}| planing, beam, softwood, u=10% | Cut-off, U)0,00€             

0286-reC&verwerking kunststof voor recycling (o.b.v. Waste polyethylene, for recycling, sorted {Europe without Switzerland}| treatment of waste polyethylene, for recycling, unsorted, sorting | Cut-off, U)0,04€             



4. Transport

Oude procesnaam Tota
al

Nieuwe processnaam Tota
al

Verschil (nieuw-oud) % Verschil

SBK 900t Transport, freight, lorry, unspecified 0,00€        0001-tra&Transport, vrachtwagen (o.b.v. Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| market for | Cut-off, U)0,00€              -€                         0%

SBK 903t Transport, freight, light commercial vehicle 0,00€        XXXX Transport, bestelbus (o.b.v. Transport, freight, light commercial vehicle {GLO}| market for | Cut-off, U)0,00€              -€                         0%

SBK 904t Transport, freight, rail 0,00€        0133-tra&Transport, vrachttrein (o.b.v. Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for | Cut-off, U)0,00€              -€                         0%

SBK 905t Transport, freight, barge (binnenvaart) 0,00€        0103-tra&Transport, vrachtschip, binnenvaart (o.b.v. Transport, freight, inland waterways, barge {GLO}| market for | Cut-off, U)0,00€              0,00€                       0%

SBK 906t Transport, freight, barge tanker (binnenvaart)0,00€        XXXX Transport, vrachtschip, tanker, binnenvaart (o.b.v. Transport, freight, inland waterways, barge tanker {GLO}| market for | Cut-off, U)0,00€              0,00€                       0%

SBK 907t Transport, freight, sea, transoceanic ship 0,00€        XXXX Transport, vrachtschip, zee (o.b.v. Transport, freight, sea, transoceanic ship {GLO}| market for | Cut-off, U)0,00€              -€                         0%

SBK 908t Transport, freight, sea, transoceanic tanker 0,00€        XXXX Transport, vrachtschip, tanker, zee (o.b.v. Transport, freight, sea, transoceanic tanker {GLO}| market for | Cut-off, U)0,00€              -€                         0%

SBK 909t Transport, freight, sea, liquefied natural gas 0,00€        XXXX Transport, vrachtschip, vloeibaar aardgas, zee (o.b.v. Transport, freight, sea, liquefied natural gas {GLO}| market for | Cut-off, U)0,00€              -€                         0%

SBK 901t Transport, lorry >28t ==>als basisprofiel vervallen (selecteer passende uit ecoinvent 3.3)0,00€         -

SBK 902t Transport, lorry 20-28t ==>als basisprofiel vervallen (selecteer passende uit ecoinvent 3.3)0,00€         -



6. Energie, Brandstof en Water

Oude procesnaam Tota
al

Nieuwe processnaam Tota
al

Verschil (nieuw-oud) % Verschil

SBK 120 kWh, uit stopcontact 0,01€        0124-pro&1 kWh, uit stopcontact (o.b.v. Electricity, low voltage {NL}| market for | Cut-off, U)0,01€              0,00€                         0%

SBK 1078 Grijze stroom 0,04€         - 0,04€              -€                           0%

SBK 1079 Groene stroom 0,05€        XXXX 1 kWh, uit stopcontact, 'groen' (o.b.v. 53% hout+biogas, 45% wind) 0,05€              0,00€                         0%

SBK 158 MJ-primair, elektrisch 0,00€        XXXX 1 MJ-primair, elektrisch (o.b.v. Electricity, low voltage {NL}| market for | Cut-off, U)0,00€              -0,00€                       -8%

SBK 159 MJ-primair, gasgestookt 0,00€        XXXX 1 MJ-primair, gasgestookt (o.b.v. Heat, district or industrial, natural gas {Europe without Switzerland}| heat production, natural gas, at industrial furnace >100kW | Cut-off, U)0,00€              0,00€                         2%

SBK 160 MJ-primair, gasgestookt, NOx-arm ==>vervallen (was al identiek aan SBK 159)0,00€         - 0,00€              0,00€                         2%

SBK 1002 Aardgas 0,13€        0111-pro&Aardgas, gebruik, per m3 (o.b.v. 31,7 MJ Heat, district or industrial, natural gas {GLO}| market group for | Cut-off, U)0,09€              -0,04€                       -32%

SBK 004 Afvalwatertransport, riolering 0,20€        XXXX Afvalwatertransport, riolering, per m3 (o.b.v. Sewer grid, 4.7E10l/year, 583 km {RoW}| construction | Cut-off, U)0,20€              0,00€                         0%

SBK 231 RWZI 0,16€        XXXX Afvalwaterzuivering, RWZI (o.b.v. Wastewater, from residence {RoW}| market for wastewater, from residence | Cut-off, U)0,21€              0,05€                         32%

SBK 279 Water, drinkwater, grond 0,00€        XXXX Water, drinkwater (o.b.v. Tap water {RER}| market group for | Cut-off, U)0,00€              -€                           0%

SBK 280 Water, drinkwater, oppervlak 0,00€         - 0,00€              -0,00€                       0%

SBK 281 water, grondwater 0,00€         - 0,00€              -0,00€                       0%

SBK 282 water, verbruik 0,00€         - 0,00€              -0,00€                       0%



7. Materialisatie

Oude procesnaam Tota
al

Nieuwe processnaam Tota
al

Verschil (nieuw-oud) % Verschil

5000pr Materialisatie energieopwekking (centrales obv NL-mix) en elektriciteitsnet; per kWh aan huis0,00€        0081-fab&Materialisatie energieopwekking (centrales obv NL-mix) en elektriciteitsnet; per kWh aan huis0,00€              -0,00€                      0%

5001pr Materialisatie windmolen; per kWh aan huis (obv <1MW turbine, onshore)0,01€        0082-fab&Materialisatie windmolen; per kWh aan huis (obv <1MW turbine, onshore)0,01€              -€                          0%

5002pr Materialisatie vrijstaande pv; per kWh aan huis (obv 570kWp open ground installation, multi-Si)0,02€        0083-fab&Materialisatie vrijstaande pv; per kWh aan huis (obv 570kWp open ground installation, multi-Si)0,02€              -€                          0%

5003pr Materialisatie WKK lokaal; per kWh aan huis (obv 100MWel gasgestookte WKK)0,00€        0084-fab&Materialisatie WKK lokaal; per kWh aan huis (obv 100MWel gasgestookte WKK)0,00€              -0,00€                      0%

5004pr Materialisatie warmteopwekking stad/regio, inclusief distributie tot aan huis; per MJ geleverd0,00€        0079-fab&Materialisatie warmteopwekking stad/regio, inclusief distributie tot aan huis; per MJ geleverd0,00€              -€                          0%

5005pr Materialisatie blokverwarming lokaal, inclusief distributie tot aan huis; per MJ geleverd0,00€        0080-fab&Materialisatie blokverwarming lokaal, inclusief distributie tot aan huis; per MJ geleverd0,00€              -€                          0%

5006pr Materialisatie gaslevering, distributie tot aan huis; per m3 geleverd0,01€        0090-fab&Materialisatie gaslevering, distributie tot aan huis; per m3 geleverd0,01€              -€                          0%


