
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Bouwbesluitdag 25 april  

NVTB en MRPI komen met een Freetool MilieuPrestatie 
Gebouwen  

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) en de stichting Milieurelevante 
Product Informatie (MRPI) hebben W/E duurzaam bouwen adviseurs uit Utrecht de 
opdracht gegeven een gratis digitale tool te ontwikkelen om de milieuprestatie van 
een bouwwerk te berekenen, geheel conform artikel 5.9 in het Nieuwe Bouwbesluit.  

Op de Bouwbesluitdag 25 april in Den Bosch wordt een eerste demo getoond van de 
nieuwe tool die op 1 juni voor iedereen die een bouwaanvraag wil doen ter 
beschikking zal staan via de websites van het NVTB en MRPI.  

Naar het zich nu laat aanzien wordt per 1 januari 2013 bij elke nieuwbouwaanvraag 
gevraagd naar een milieuprestatieberekening van het gebouw (woningen en 
kantoren van meer dan 100 m2). Op basis van het ontwerp berekent de freetool wat 
de CO2-uitstoot is door het gebruik van bouwmaterialen en in hoeverre wordt 
bijgedragen aan het milieucriterium uitputting grondstoffen. Hierbij wordt de hele 
levenscyclus van het gebouw in ogenschouw genomen.  

Vooralsnog worden er geen grenswaarden gesteld in het Bouwbesluit, wel zal een 
bewijs worden gevraagd van de milieuprestatieberekening.  

De milieuprestatieberekening (MPG) is complementair met de energieprestatie-
berekening (EPG) die per 1 juli van dit jaar de oude energieprestatienorm (EPN) zal 
vervangen. De tool maakt gebruik van de bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) 
ondergebrachte Nationale Milieu Database.  

De branches en toeleveranciers aangesloten bij NVTB en MRPI streven naar 
eenduidige en gevalideerde milieu-informatie van materialen en produkten. De MRPI 
Freetool Milieu Prestatie Gebouwen draagt hier aan bij.  

NVTB en MRPI gaan in nauwe samenwerking met afnemers en producenten van 
bouwmaterialen werken aan een verdere verbetering van de milieuprestatie van 
gebouwen.  

Het NVTB werkt aan een duurzame en innovatieve bouwsector en anticipeert op 
Europees beleid en Europese regelgeving. Steeds vaker worden bedrijven gevraagd 
naar de CO2 prestatie van hun onderneming en product en ‘resource-efficiency’ is 
door Europa benoemd tot één van de zeven flagships. Europa wil voorop lopen in 
slim en duurzaam grondstoffengebruik.  
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