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De Nationale Milieudatabase van SBK is opgebouwd uit 3 categorieën:
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: merkongebonden data (merkloos), 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 verstaan wordt onder ” een onafhankelijk,
gekwalificeerde derde partij”.
Een “onafhankelijk, gekwalificeerde derde partij” zijn bureaus die voldoen aan de volgende
voorwaarden:
1. Bureaus die lid zijn van de VLCA 1;
Of
2. Bureaus die voldoen aan de volgende voorwaarden 2:
2a.

Bureaus moeten te goeder naam en faam bekend staan. De integriteit van de bureaus
moet boven twijfel verheven zijn.
2b. Bureaus moeten zodanige ervaring hebben dat zij als zodanig zelfstandig en met
vrucht werkzaam kunnen zijn. Deze ervaring kan -als daar om wordt verzochtaangetoond worden uit tenminste 2 voor SBK toegankelijke publicaties / rapporten
welke door het bureau zijn uitgebracht en welke naar het oordeel van SBK van goede
kwaliteit zijn. Als richtlijn hierbij dienen de eisen genoemd in ISO 14040 serie en de
handleiding van de CML-methode van de meest recente datum of ieder ander
kwaliteitsborgingsysteem dat door SBK geaccepteerd wordt als richtlijn voor de
kwaliteit van opgestelde LCA's.
2c. Bureaus moeten beschikken over:
2c.1 Kennis van LCA's in de bouw .
De kennis bestaat uit de combinatie LCA-kennis + bouwkennis. De kennis wordt
ingebracht door het bureau en door de betreffende LCA-verantwoordelijke bij het
bureau. Het bureau en/of LCA-verantwoordelijke moet beschikken over ervaring in en
kennis van de bouwsector. De LCA-verantwoordelijke moet beschikken over LCAkennis. Onder "bouw" wordt verstaan: de B&U-sector en de GWW-sector.

1
2

Zie verder de leden www.vlca.nl
De voorwaarden zijn grotendeels ontleend aan die van de VLCA.
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2c.2 Kunde van LCA-uitvoering.
De kunde bestaat uit: het uitvoeren van LCA's volgens IS014040 en IS014044. Het
bureau dient in de afgelopen 3 jaar tenminste 3 LCA-studies op deze wijze te hebben
uitgevoerd. Het bureau moet tenminste één persoon in dienst hebben die ervaring heeft
met LCA's (hoeft niet noodzakelijkerwijs in de bouw). Ervaring blijkt uit het feit dat de
persoon in de afgelopen 3 jaar tenminste drie LCA’s heeft uitgevoerd . Het is dus niet
de bedoeling dat een persoon met bouwkennis maar zonder LCA-kennis een LCA
uitvoert, andersom kan wel: een persoon met LCA-kennis maar zonder bouwkennis
kan een LCA uitvoeren mits er binnen het bureau de juiste bouwkennis wordt ingezet
bij de LCA.
2c.3 Voor de toetsing van de processen in de GWW-Items dient het bureau expertise te
hebben op het gebied van kostenramingen in de bouw en de wijze waarop
kostenkengetallen zijn samengesteld.
2c.4 Bureaus dienen voor de eigen organisatie een kwaliteitssysteem ISO 9001 of
gelijkwaardig te hanteren.
Bureaus moeten onafhankelijk kunnen staan ten opzichte van belangen die hun
advisering kunnen beïnvloeden.
Vooraf weten of een bureau dat geen lid is van de VLCA als gekwalificeerde derde
partij wordt gezien?
Een bureau dat meent voldoende gekwalificeerd te zijn maar niet of niet geheel aan
bovenstaande kwalificatie-eisen voldoet kan aan SBK de vraag voorleggen of het bureau
wordt gezien als onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij (vraag sturen naar:
milieudatabase@bouwkwaliteit.nl). Na ontvangst van het verzoek kan SBK het bureau
vragen bescheiden aan te leveren waaruit blijkt dat deze voldoende expertise en kennis van
zaken heeft. Dit ter beoordeling van de Technische Inhoudelijke Commissie (TIC) van SBK.
De kosten van deze procedure bedragen € 400,= excl. BTW.
Uitslag
SBK informeert het bureau gemotiveerd over de uitkomst van de aanvraag.
Geschillen
Bij een afwijzend besluit van SBK kan het bureau verzoeken de aanvraag voor te leggen bij
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
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