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De Nationale Milieudatabase van SBK is opgebouwd uit 3 categorieën data:
Categorie 1: merkgebonden data, getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde
partij.
Categorie 2: merkongebonden data (merkloos), getoetst door een onafhankelijke,
gekwalificeerde derde partij.
Categorie 3: merk(on)gebonden data, niet getoetst.
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 notitie worden de eisen geformuleerd wat onder ” een onafhankelijke, gekwalificeerde
derde partij” verstaan wordt.
Een “onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij” is een LCA-deskundige die voldoet aan de
volgende voorwaarden:
1.

De LCA-deskundige moet te goeder naam en faam bekend staan. De integriteit van
deze persoon moet boven twijfel verheven zijn. Dit kan aangetoond worden door het
overleggen van een “Verklaring omtrent het gedrag” (VOG).

2.

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

3.

De werkervaring bestaat uit het in de afgelopen 3 jaar tenminste drie LCA’s volgens
IS014040 -IS014044 uitgevoerd te hebben. Of de afgelopen 3 jaar drie LCA’s getoetst
te hebben conform het SBK- of MRPI-toetsingsprotocol. 1 Dit impliceert dat de
uitvoerder/toetser dient te beschikken over kennis van de Bepalingsmethode, de
EN15804 en eventueel ISO21930, en gebruik kunnen maken van kennis over
bouwproducten (prestaties, karakteristieken, productiewijze, toepassing in Nederland).

4.

Voor de toetsing van de processen in de GWW-sector dient de LCA-deskundige of het
LCA-bureau waar hij werkzaam is, expertise te hebben op het gebied van
kostenramingen in de bouw en de wijze waarop kostenkengetallen zijn samengesteld.

5.

De LCA-deskundige en/of het LCA-bureau waar hij werkzaam is, moeten (financieel)
onafhankelijk zijn ten opzichte van belangen die hun advisering kunnen beïnvloeden.
LCA-toetser en LCA-uitvoerder mogen niet onder hetzelfde management vallen en
onderlinge belangen hebben. Bij voorkeur wordt het budget voor toetsing voorafgaand
aan de toetsing geregeld tussen toetser en opdrachtgever. Indien het LCA-bureau
geaccrediteerd is volgens de ISO/IEC 17025 of een andere norm uit de ISO/IEC
17.000-serie, dan is dat een pré omdat bekend is hoe te handelen.

6.

Een LCA-deskundige verliest zijn erkenning, wanneer hij/zij 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 de
het uitvoeren en/of toetsen van LCA’s, of wanneer hij/zij te kennen geeft niet langer
prijs te stellen op het in stand houden van zijn/haar erkenning.

1

Mogelijk dat in de toekomst er een scheiding wordt aangebracht waarbij een LCA-deskundige die als
uitvoerder werkzaam is daarnaast niet de rol van LCA-verifieerder kan vervullen.
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7.

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.

Erkenning door SBK
Een LCA-deskundige die meent voldoende gekwalificeerd te zijn 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. Na ontvangst van het verzoek zal SBK de LCAdeskundige vragen bescheiden aan te leveren. Deze bescheiden worden ter beoordeling van
(enkele leden van) de Technische Inhoudelijke Commissie (TIC) van SBK, voorgezeten door
een onafhankelijke voorzitter, voorgelegd. De TIC adviseert SBK die vervolgens hierover een
besluit neemt.
Uitslag
SBK informeert de LCA-deskundige gemotiveerd over de uitkomst van de aanvraag.
Kosten
De kosten voor behandeling van de aanvraag voor een erkenning bedragen eenmalig
€ 400,= excl. BTW. Voor de instandhouding van een erkenning is jaarlijks een bedrag van
€ 100,- excl. BTW verschuldigd.
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).
Kosten geschillenregeling
Informatie over de kosten van de geschillenregeling door de MBG: SBK-070-3072929 of
info@bouwkwaliteit.nl
Publicatie
SBK publiceert de namen van de LCA-deskundigen en de namen van de LCA-bureaus waar
deze werkzaam zijn op www.milieudatabase.nl button “basisinformatie”.
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