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Categorie 1- en 2- data moeten getoetst worden door een onafhankelijk, gekwalificeerde
derde partij, alvorens de data opgenomen kunnen worden in de Nationale Milieudatabase. In
deze procedure worden de eisen geformuleerd wat onder ”een onafhankelijke,
gekwalificeerde derde partij” verstaan wordt.
Daar waar ‘hij’, ‘zijn’ en ‘hem’ wordt gesteld, kan ook ‘zij’ en ‘haar’ worden gelezen
Een “onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij” is een LCA-deskundige die voldoet aan de
volgende voorwaarden:
1.

De LCA-deskundige moet zodanige werkervaring hebben dat hij/zij zelfstandig en op
verantwoorde wijze werkzaamheden kan uitvoeren met betrekking tot het opstellen en
toetsen van een levenscyclus analyse (LCA), betrokken op materialen en grondstoffen
die gebruikt worden in de B&U- en/of de GWW-sector.

2.

De werkervaring bestaat uit het in de afgelopen 5 jaar tenminste drie LCA’s volgens de
Bepalingsmethode en/of MRPI uitgevoerd te hebben. Dit impliceert dat de
opsteller/toetser dient te beschikken over kennis van de Bepalingsmethode, de
EN15804 en onderliggende normen ISO14040/44 en ISO14025, en gebruik kan maken
van kennis over bouwproducten (prestaties, karakteristieken, productiewijze,
toepassing in Nederland).
Lever 3 LCA rapporten aan die volgens de Bepalingsmethode en/of MRPI zijn
opgesteld en met een positief resultaat zijn getoetst, waarvan het auteurschap kan
worden aangetoond. Twee van deze rapporten dienen binnen de afgelopen 5 jaar te
zijn afgerond; minimaal één rapport dient te zijn afgerond binnen de afgelopen 2 jaar.

3.

Wanneer de LCA-deskundige niet volledig kan voldoen aan hetgeen gesteld onder punt
2 (bijvoorbeeld wanneer er één van de drie in een ander kader is opgesteld of wanneer
één van de drie niet is getoetst) dan heeft hij de mogelijkheid om alsnog aan te tonen te
voldoen als onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij. Dit kan op de volgende wijze:
Het opstellen van een toetsingsrapport van een LCA-rapport ondersteund met 0,5 - 1
dag coaching door een bij SBK erkende LCA-deskundige. Deze coaching in combinatie
met de aangeleverde documenten worden uitgangspunt voor eventuele erkenning.
De coaching dient op eigen initiatief te worden ingehuurd bij een bij SBK erkende LCAdeskundige en te worden afgestemd met SBK.
De erkende toetser bepaalt aan de hand van deze coaching of de persoon over de
juiste kennis beschikt. Voldoet het kennisniveau na maximaal 1 dag coaching niet, dan
wordt de aanvraag afgewezen.

4.

Per LCA studie moet de onafhankelijkheid van de toetser t.o.v. de opsteller van de LCA
en t.o.v. de opdrachtgever ervan gewaarborgd zijn. De LCA-toetser en de LCAuitvoerder mogen dan ook niet onder hetzelfde management vallen, net zo min als de
opdrachtgever en de LCA-toetser.
Door ondertekening van de aanvraag verklaart de aanvrager aan deze regels te
voldoen.

5.

Een LCA-deskundige verliest zijn erkenning, wanneer hij gedurende meer dan 2 jaar
(uitzonderingen daargelaten dit ter beoordeling van (enkele leden van) de Technische
Inhoudelijke Commissie (TIC) van SBK) geen betrokkenheid heeft met het uitvoeren
en/of toetsen van LCA’s, of wanneer hij te kennen geeft niet langer prijs te stellen op
het in stand houden van zijn erkenning.
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6.

Een LCA-deskundige verliest zijn erkenning, wanneer is komen vast te staan dat de
validatie van de EPD/LCA-rapporten onvoldoende volgens het SBK- of MRPItoetsingsprotocol wordt uitgevoerd. Bij de eerste constatering wordt een waarschuwing
gegeven. Bij de tweede vaststelling volgt schorsing van de erkenning. De schorsing
kan worden opgeheven doordat de LCA-deskundige zijn werkzaamheden positief heeft
laten toetsen door een collega LCA-deskundige die voorkomt op de SBK-lijst van
erkende LCA-deskundigen.

7.

Een LCA-deskundige verliest zijn erkenning, als hij zonder geldige reden niet
deelneemt aan de jaarlijkse bijeenkomst voor LCA-deskundigen die door SBK wordt
georganiseerd.

Erkenning door SBK
Een LCA-deskundige die meent voldoende gekwalificeerd te zijn om onder SBK erkend te
worden om LCA’s te toetsen ten behoeve van de Nationale Milieudatabase kan bij SBK de
aanvraag doen om door SBK te worden aangewezen als onafhankelijke, gekwalificeerde
derde partij voor het toetsen van (door derden uitgevoerde) LCA’s. Het verzoek kan gestuurd
worden naar: milieudatabase@bouwkwaliteit.nl aan de hand van het aanvraagformulier.
Tevens dient de LCA-deskundige de benodigde bescheiden aan te leveren. Deze
bescheiden worden ter beoordeling voorgelegd aan (enkele leden van) de Technische
Inhoudelijke Commissie (TIC) van Stichting Bouwkwaliteit en mogen zijn opgesteld in de
Nederlandse, Duitse, Franse of Engelse taal. De TIC adviseert SBK, die vervolgens hierover
een besluit neemt.
Instandhouding erkenning
Naast dat de LCA-deskundige aantoonbaar werkzaam dient te zijn in zijn vakgebied, dient hij
deel te nemen aan een door SBK georganiseerde bijeenkomst voor LCA-deskundigen in het
algemeen, en erkende LCA-deskundigen in het bijzonder. Deze jaarlijks terugkerende
bijeenkomst is bedoeld om het kennisniveau op peil te houden en gelegenheid te bieden
voor intervisie.
Uitslag
SBK informeert de LCA-deskundige gemotiveerd over de uitkomst van de aanvraag.
Kosten
De kosten voor behandeling van de aanvraag voor een erkenning bestaan uit het voldoen
van een eenmalig bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld. Ook met de instandhouding van
een erkenning is jaarlijks een bedrag verschuldigd. Zie voor de actuele tarieven
https://milieudatabase.nl/index.php?q=aanmelden-aanleveren-data.
Geschillen
Bij een afwijzend besluit van SBK kan de LCA-deskundige verzoeken de aanvraag voor te
leggen aan de SBK-Milieuprestatiecommissie Bouw en GWW-werken (MBG).
Publicatie
SBK publiceert de namen van de LCA-deskundigen en de LCA-bureaus waar deze
werkzaam zijn op www.milieudatabase.nl onder “Databeheer”, sub-pagina’s “Aanmelden en
aanleveren data”, en “Erkende LCA deskundigen”.
Juni 2018
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