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NIBE (Experts in Sustainability)

NIBE speelt een centrale rol tussen producenten, ontwerpers, 
opdrachtnemers en opdrachtgevers om gegevens omtrent 
duurzaamheid van producten en processen in kaart te brengen, 
eerlijk te vergelijken en zo ontwerp- en aankoopbeslissingen te 
ondersteunen

Ondersteund door LCA gegevens, 
maakt u betere beslissingen

NIBE MILIEUCLASSIFICATIES  www.nibe.info



SPOEDCURSUS LCA



Wat is een LCA

Levenscyclusanalyse (LCA) van een
product, ook wel Wieg tot graf
analyse genoemd, is een methode
om de totale milieubelasting te
bepalen van een product gedurende
de hele levenscyclus, dat wil zeggen:
winning van de benodigde
grondstoffen, productie, transport,
gebruik en afvalverwerking



Wat berekent men in een LCA?

De Europese norm wijst 7 milieueffecten aan die berekend worden:
1. Uitputting van abiotische grondstoffen
2. Uitputting van fossiele energiedragers
3. Klimaatverandering
4. Ozonlaagaantasting
5. Smogvorming
6. Verzuring
7. Vermesting

De Nederlandse aanvulling voegt hier nog een aantal milieueffecten aan toe:
1. Toxicologische effecten op de mens
2. Toxicologische effecten op zoet- en zoutwaterorganismen
3. Toxicologische effecten op landorganismen

Uiteindelijk worden alle milieueffecten gewogen en opgeteld tot 1 factor:

Milieukosten Indicator (ook wel Schaduwkosten genoemd)



Even wat gevoel bij een LCA

~ 50 invoer parameters
van de producent

X

~ 500 parameters uit
een database

=

11 effecten over 10 levensfasen
18 indicatoren    “                “

Uiteindelijk tellen we de 11 effecten op tot 1 getal 
voor een product: De Milieukosten Indicator [MKI]



Voorbeeld dakbedekking

Bron: NIBE milieuclassificaties, www.nibe.info



Hoe gaat het nu bij bouwproducten?

Nationale Milieu Database

(NMD)

Methode

Onafhankelijk beheerd door SBK

Rekeninstrumenten

wetgeving

LCA gebaseerd

EU-norm

NL-aanvulling

Hoe werkt het systeem voor bouwproducten?

Aanbestedingen

Certificaten



Ervaringen met dit systeem



Ervaringen in aanbestedingen

Laatste 5 jaar heeft de markt ervaring opgedaan met ~50 aanbestedingen waarbij MKI 
als EMVI criterium is gebruikt:

• Aanbestedende diensten hebben initieel moeite niveau van de markt te vinden

• Als duidelijk wordt dat aanbestedende dienst dit langere tijd gaat doen komt er een 
innovatieve impuls op gang, indien prijs incentive groot genoeg is

• De impact van innovatieve producten is door aanbestedende diensten ook moeilijk in 
te schatten

• EMVI criteria ontwikkeld, die robuust zijn en voornoemde invloeden aan kunnen

• Hele systeem onder expert peer review + certificering is nodig



Concreet voorbeeld: betonwaren (Stenen, banden, 
tegels, dijkbekleding, bermverharding)

Afgelopen 5 jaar ca 10 aanbestedingen geweest van betonwaren, met MKI als EMVI 
criterium:

• MKI van betonwaren laatste 2 jaar ~10% gedaald over de volle breedte van de markt

• Specifieke innovatieve producten tot wel 40% lager dan marktgemiddelde

• Mogelijk opwaarts prijseffect van 0-5%

• Kosten voor bestratingsproducten sector 15*5k euro = 75 k Euro/jaar voor LCA’s en 
certificering (Sector heeft zich collectief onder BRL K11002 geplaatst)

• CO2 besparing per jaar > 60 kton  eco-efficiency van ~1 euro/ton CO2

Bron: rapport PBL, 3 april 2017, Nationale kosten energietransitie in 2030
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Ervaringen in BREEAM-NL

BREEAM-NL kent nu 7 jaar een credit op MKI van het bouwwerk, MAT 1:

• Initieel had de markt moeite de berekening voor MAT 1 goed uit te voeren

• Verbetering van de database en promotie heeft dit enigszins verholpen

• Vanaf 2014 is MAT 1 credit een verplicht credit geworden, dus nu wordt voor alle 
BREEAM certificaten deze berekening uitgevoerd, markt haalt ook steeds meer 
punten voor het credit

• Nu >300 BREEAM-NL nieuwbouw certificaten in Nederland



titel

https://www.breeam.nl/projecten/statistieken/nieuwbouw



Ervaring in wetgeving

Sinds 2012 staat in Bouwbesluit de verplichting om bij aanvraag vergunning een 
milieuprestatieberekening gebouw (MPG) in te leveren:

• Markt heeft nog steeds grote moeite om de berekening uit te voeren

• Er is geen grenswaarde gesteld

• Er wordt niet gehandhaafd door bevoegd gezag (gemeente)

• Vanaf 1 jan 2018 wordt er een grenswaarde gesteld



Samenvattend

1. Ervaring met MKI in aanbestedingen positief en blijkt een effectief middel om 
milieuprestatie over volle breedte van de markt te verbeteren

 Sterke toename van aanbestedingen, die dit gebruiken, verwacht

2. Ervaring in BREEAM-NL positief na aarzelende start. Internationaal zie je nu ook 
een beweging naar dit systeem (België, Duitsland, UK, Scandinavië)

Europese harmonisatie van methode zal dit verder versnellen

3. Voor ervaring in wetgeving wordt 2018 een spannend jaar, de echte vuurdoop voor 
het systeem

 Aantal MPG berekeningen zal sterk toenemen



Urban Mining producten



LCA opstellen van Urban Mining producten

Nog niet zoveel ervaring, maar tot nu toe zien we:

1. Het huidige LCA systeem laat nog een aantal aspecten open voor eigen 
interpretatie voor de LCA deskundige

2. Er wordt momenteel gewerkt aan verbetering van LCA methodiek voor recycling, 
re-use en allocatie van voordelen buiten de eigen keten

3. Komende maanden komen er diverse Urban Mining product LCA’s beschikbaar



Voorbeeld binnendeuren

93% reductie, 80% lager dan best 
alternatief virgin product



Resultaat project

kg CO2 MKI persoon km (diesel auto)

1.479 € 460 22.018 

37.359 € 3.015 144.265 

5.129 € 750 35.905 

10.194 € 1.146 54.849

8.754 € 1.465 70.084 

Aantal

35 st.

341 st.

533 st.

1200 m2

650 st.



Urban Mining grondstoffen

Om ook Urban Mining grondstoffen mee te laten doen moeten ze dus ook op 
milieuprestatie te beoordelen zijn:

1. Gewoon mee laten draaien in het systeem

• Wordt vandaag de dag al op behoorlijke schaal toegepast

• Geen enkel probleem in systeem (voorziet hier volledig in)

• Impact is aanzienlijk, maar duidelijk minder groot dan UM producten



Urban Mining producten

Om Urban Mining producten mee te laten doen moeten ze dus ook op milieuprestatie te 
beoordelen zijn:

1. Gewoon mee laten draaien in het systeem

• LCA’s zijn mogelijk, maar wel nog ruimte voor interpretatie, beter in huidige 
norm vastleggen

• Weer moeilijk in te schatten

• Impact is groot, groter dan welke andere innovatie op dit moment

2. Vrijstellen van MKI criterium (0% impact score geven)

• Valt ook zeker iets voor te zeggen

• Bespaart kosten 

• Nadeel is dat men zich niet bewust wordt van de (positieve) impact


