
MILIEUPRESTATIE  
NIEUWBOUW 
 

Bouwbesluit-eis woningen en kantoren   
 

 

 

 

ontwikkelde deze folder met informa-

tie over de Milieuprestatie Gebouwen  

in samenwerking met: 

Even de hoofdlijnen….. 

 

Ik wil meer informatie hebben over de milieuprestatieberekening, 

welke (gratis) instrumenten er zijn en hoe de afstemming is met Eu-

ropese ontwikkelingen. Waar moet ik zijn?  

Ga naar www.milieudatabase.nl  
 

 

Ik wil een omgevingsvergunning aanvragen en moet nu ook v.w.b. de 

milieuprestatie voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Hoe kan ik dit 

aantonen? 

Maak uw berekening met één van de (gratis) instrumenten, ga naar 
www.milieuprestatiebewijs.nl en vraag  online het SBK-bewijs aan. 
 

 

Ik wil een milieuprestatie-berekening 

maken maar er ontbreken enkele pro-

ducten in de Nationale Milieudatabase. 

Waar moet ik dit melden? 

Stuur een mail naar info@bouwkwaliteit.nl 
met uw verzoek om aanvulling van de mili-
eudatabase met nieuwe producten. U kunt 
natuurlijk de berekening gewoon maken: 
kies op basis van functionaliteit een verge-
lijkbaar product.  
 

 

Binnenkort! 

Op 30 mei 2013 wordt door SBK een middag-seminar georganiseerd waarbij 

op een praktische manier ingegaan wordt op de milieuprestatieberekeningen 

van gebouwen.  Kosten: € 295,- excl. BTW. U kunt zich alvast aanmelden 

via: info@bouwkwaliteit.nl  
 
 
 

In de NMD is al veel informatie opgeno-
men, maar is zeker nog niet volledig.  

Alleen als de bouw- en installatiesector 

in de komende jaren kleur blijven beken-

nen, en de ontwikkelingen rondom de 

NMD blijven ondersteunen, zal gaande-

weg in de komende jaren een robuuste 

en meer gevulde en uitgebalanceerde 

Nationale Milieu Database ontstaan.  

Stichting Bouwkwaliteit 

Visseringlaan 22b 

2288 ER Rijswijk (ZH) 

070—3072929 

milieudatabase@bouwkwaliteit.nl 

 

www.bouwkwaliteit.nl 

www.milieudatabase.nl 

www.milieuprestatiebewijs.nl 

 

BOUW- en INSTALLATIESECTOR 
bekennen kleur: GROEN! 



Bouwbesluit 2012: milieuprestatieberekening 

 

Steeds meer opdrachtgevers stellen eisen aan de duurzaamheid van hun 

gebouw. Ook het Bouwbesluit 2012 speelt hier op in. Energiezuinigheid, 

geregeld via de energieprestatie coëfficiënt (EPC) kennen we al.  

Nieuw is dat vanaf 1 januari 2013 bij elke 

omgevingsvergunningsaanvraag voor 

woningen en kantoorgebouwen een 

‘milieuprestatieberekening materialen’ 

moet worden bijgevoegd. 

De uitkomst van deze berekening heeft 

betrekking op de uitstoot van o.a. CO2 en 

de uitputting van grondstoffen, uitge-

drukt in een dimensieloos getal. 

 

Wat houdt de milieuprestatiebe-

rekening in? 
 

De milieuprestatie van een gebouw geeft het totaal aan  milieueffecten 

(grondstofuitputting, CO2-uitstoot e.d.) van de toegepaste materialen in 

een gebouw weer en dit over de gehele levenscyclus van een gebouw 

(van wieg tot graf). 

 

Die prestatie kan worden berekend met behulp van de ‘SBK-

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’, in combi-

natie met de Nationale Milieu Database (NMD).  

 

Deze methode is geen ‘voorkeurslijst van materialen’ maar kwantificeert 

op eenduidige wijze de milieuprestatie van een gebouw.  Opdrachtgevers, 

architecten, installatieadviseurs, constructeurs e.d. behouden maximale 

ontwerpvrijheid om zelf slimme keuzes te maken voor wat betreft ont-

werp, constructie en materiaal.  

 

 

Nog geen eisen aan de uitkomsten milieuprestatie -  

Bewustwording staat centraal! 
 

Eisen, in de vorm van een bepaalde hoeveelheden uitstoot van broeikas-

gassen of niveau van uitputting grond-

stoffen, worden in het Bouwbesluit 2012 

niet gesteld.  

De milieuberekening moet niet als 
‘last’ gezien worden, maar is bedoeld 

als innovatieve stimulans om een 

gebouw te ontwerpen waarbij de ener-

gie- en milieuprestatie geoptimali-

seerd zijn. Het gaat daarbij om het 

doorrekenen van verschillende ge-

bouwalternatieven.  

En indien mede op basis van deze 

inzichten de meest optimale gebouw-
keuze gemaakt wordt, kan zo een 

bijdrage geleverd worden aan een 

beter milieu in termen van verminder-

Het gaat nu alleen om het berekenen, inzichten opdoen door gebouw-

alternatieven door te rekenen en te kijken waar bijvoorbeeld de NMD verbe-

terd kan worden.  

 

De bouwsector krijgt zo dus een unieke gelegenheid om zowel ervaring op te 

doen alsook haar verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om via het bou-

wen een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Immers, energie- en mate-

riaalprestatie kunnen in samenhang en integraal bezien worden om zo opti-

male ontwerpkeuzes te kunnen maken. 
 

 

Hoe wordt een milieuprestatieberekening van een gebouw  

gemaakt?   
 

Gelukkig zijn er verschillende (gratis) softwareprogramma’s  ontwikkeld die, 

analoog aan kostencalculatie programma’s, eenduidig de milieukosten van 

een gebouw berekenen.  Verwijzingen naar deze instrumenten zijn te vinden 

op www.milieudatabase.nl  

 

 

Hoe wordt aangetoond dat voldaan wordt aan het  

Bouwbesluit? 
 

Goed nieuws voor de bouw is dat er een simpele procedure is om aan te to-

nen dat de aanvrager van een omgevingsvergunning v.w.b. de milieuprestatie 

voldoet aan het Bouwbesluit. Via www.milieuprestatiebewijs.nl moeten    en-

kele (project)gegevens ingevoerd worden waarna online het SBK-bewijs gege-

nereerd wordt. Dit document is voldoende bewijs voor de Bouw- en Woning-
toezichten dat de aanvrager voldaan heeft aan het Bouwbesluit. 


