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VOORWOORD
Dutch Green Building Council (DGBC) wil de CO2-uitstoot

Maar wat is dan wel eerlijk? En welke handvatten kunnen

in de gebouwde omgeving drastisch verlagen om aan

we bouwers en inkopers geven in het gebruiken en

de Parijse klimaatdoelen te voldoen. Het gebruik van

inkopen van biobased materialen voor hun bouw-

biobased materialen kan hier een belangrijke rol in

projecten? In opdracht van DGBC heeft TNO met

spelen. Biobased materialen hebben een lage milieu-

ondersteuning van NIBE zes verschillende varianten

impact. Ze kunnen CO2 voor een langere tijd opslaan.

van opslag in biobased materialen uitgewerkt. Deze

Maar hoe wegen we op een eerlijke manier deze

sluiten zo veel mogelijk aan bij de bestaande MPG

impact van materialen mee? DGBC vroeg TNO dit

en zijn getoetst bij verschillende bureaus die MPG

te onderzoeken.

en LCA berekenen als specialismen hebben.

Directe aanleiding waren de pittige discussies in de

De varianten die zijn neergezet, zijn heel waardevol

bouwsector over de positie van biobased materialen

als leidraad bij bijvoorbeeld aanbestedingen. Ze vormen

in de Milieuprestatie Gebouwen (MPG). Volgens een

tevens een nieuw startpunt voor verdere uitwerking door

grote groep vooraanstaande spelers in de sector is

het ministerie van BZK. Doel is om uiteindelijk ook de

in de huidige MPG onvoldoende rekening gehouden

bepalingsmethode (wetgeving) en onderliggende MPG-

met het gegeven dat biobased materialen CO2 voor

tooling aan te passen. Tot die tijd en daarna blijven DGBC

een langere tijd kunnen opslaan. En bovendien een

en haar achterban sturen op een zo laag mogelijke CO2-

lage milieu-impact hebben om te produceren. Een

impact door materialen, een cruciaal onderdeel in het

manifest om dit te onderstrepen is een aantal maanden

behalen van de klimaatdoelen.

geleden aangeboden aan de minister, die dit vervolgens
beaamde.

Ruben Zonnevijlle
Programmamanager Circulariteit
Dutch Green Building Council
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1.

INLEIDING

Nederland is op weg naar een circulaire en duurzame economie. De bouw is een belangrijke sector die in hoge mate
kan bijdragen aan deze verduurzaming. Met instrumenten zoals MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) en MKI (Milieu
Kosten Indicator) worden opdrachtgevers, ontwerpers en architecten gestimuleerd om duurzamer te bouwen.
Beide instrumenten zijn gebaseerd op de Europese standaard voor de levenscyclusanalyse (LCA) van bouwproducten, de EN 15804. Bouwproducten met een lage milieu-impact dragen bij aan een goede MPG of MKI score.
Biobased materialen zijn afkomstig uit de biosfeer.

Op Europees niveau is besloten om biogeen koolstof

Biobased producten zijn producten die geheel of

uitgedrukt in kg CO2 equivalenten expliciet zichtbaar

gedeeltelijk zijn opgebouwd uit plantaardige of dierlijke

te maken in LCA’s (EN 15804:A2). Per 1-1-2021 is dit ook

biogrondstoffen. Bijzonder van biobased materialen is

doorgevoerd in de Nederlandse Bepalingsmethode

dat zij afkomstig zijn van levende organismen die tijdens

Milieuprestatie Bouwwerken (NMD, 2020). Deze

de groei CO2 opnemen. Bij duurzaam beheer voorziet

declaratie betekent nog niet dat het biogeen

de natuur ons steeds weer van nieuwe biogrondstoffen.

vastgelegde CO2 meetelt in de MKI en MPG; daarvoor

De bouw kan bij grootschalige toepassing van hout

zou een wijziging in de in Nederland vigerende

en andere biobased materialen een rol spelen als

Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en/of

een tijdelijke opslagplaats van CO2 (carbon sink)

de Europese norm nodig zijn.

en zo een bijdrage leveren aan het beperken van
de klimaatverandering. Op dit moment wordt deze

Als tijdelijke CO2-vastlegging in hout en andere

zogenaamde biogene CO2-vastlegging in hout en

biobased materialen toegepast in de bouw wel wordt

andere biobased materialen niet meegerekend in de

meegerekend leidt dit tot een lagere bijdrage aan de

MPG en de MKI. Met ‘biogeen CO2’ wordt gedoeld op

milieu-effectcategorie klimaatverandering (Keijzer et

het natuurlijke proces van koolstofopname tijdens de

al, 2021). De bijdrage aan klimaatverandering of Global

groei van bomen en planten. In de LCA wordt gerekend

Warming Potential (GWP) is een van de belangrijkste

met de zogenaamde -1/+1 methode: de tijdens de groei

milieu-effectcategorieën binnen de LCA. Het

opgenomen CO2 komt aan het einde van de levensduur

meerekenen van biogene CO2-opslag leidt zo tot

weer vrij bij verbranding, waarmee het netto effect op 0

een betere MPG of MKI score.

wordt gesteld.
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Ontwikkelaars en bouwbedrijven hebben eind vorig

DGBC wil de transitie naar een circulaire en CO2-neutrale

jaar een manifest opgesteld waarin wordt bepleit om

bouw en gebouwde omgeving versnellen. Eén van de

het tijdelijk vastgelegde CO2 in hout wel mee te gaan

belangrijkste thema’s is CO2-reductie (‘Paris Proof’).

rekenen in duurzaamheidsscores. Als hout bijvoorbeeld

Doel van het VN-klimaatakkoord is de CO2-emissies in

als constructiemateriaal wordt toegepast in een

2030 met minimaal 49% terug te dringen ten opzichte

woongebouw, wordt CO2- emissie in de regel al voor

van 1990. Deze CO2-reductie kan worden bereikt door

meer dan 50 jaar uitgesteld. Zo levert de bouw een

gebouwen energieneutraal te ontwerpen en te bouwen.

bijdrage aan het beperken van de klimaatverandering.

De Nederlandse bouwindustrie kan bijdragen aan

Het Manifest ‘Een eerlijk speelveld voor een duurzamer

het halen van de klimaatdoelstellingen. Door circulair

Nederland’ is ondertekend door meer dan 225 bedrijven

te bouwen en door materialen toe te passen met een

en organisaties (VORM, 2021). Een flink deel van de

lage CO2-impact en CO2 voor langere tijd op te slaan

ondertekenaars behoort tot de achterban van de Dutch

in gebouwen kan de transitie naar een klimaatneutrale

Green Building Council (DGBC).

gebouwde omgeving worden versneld (WBCSD, 2021).

Minister Ollongren heeft in reactie op het Manifest en op
Kamervragen aangekondigd dat zij laat onderzoeken

Naar aanleiding van het Manifest en vooruitlopend op

hoe koolstofopslag in de bouw kan worden opgenomen

het ministerieel onderzoek heeft DGBC TNO gevraagd

in de milieuprestatie van gebouwen (CBE, 2021) (TK,

om als bijdrage aan de maatschappelijke dialoog

2021). Op vraag 5 van kamerlid van Eijs ‘Deelt u de

mogelijke opties te presenteren voor het waarderen van

mening dat het – gegeven de ambitie om in 2050 tot

tijdelijke CO2-vastlegging in hout en andere biobased

een energieneutrale gebouwde omgeving te komen –

bouwmaterialen.

logisch zou zijn om de opslag van CO2 mee te nemen
in de MPG-berekeningen?’ antwoordt de minister:
Ik deel de mening dat opslag van CO2 een bijdrage
kan leveren aan een klimaatneutrale gebouwde
omgeving in 2050. Ik zeg u daarom toe te bepalen
hoe de waardering van de milieueffecten van de opslag
van CO2 in biobased materialen, waaronder hout, kan
worden opgenomen in onze nationale systematiek.
Een daaruit volgende aanpassing zal plaatsvinden
binnen de ruimte die de Europese kaders daarvoor
bieden en zonder afwenteling van milieueffecten,
bijvoorbeeld op komende generaties. Ik zal hierbij de
partijen van het manifest betrekken, evenals andere
belanghebbende partijen en natuurlijk de stichting
Nationale Milieudatabase (NMD) als beheerder van
de rekenmethode.
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2.

DOELSTELLING

DGBC heeft TNO gevraagd om mogelijke opties te presenteren die een handvat kunnen bieden om de tijdelijke
CO2-vastlegging in hout en andere biobased bouwmaterialen te waarderen. De mogelijke opties dienen zoveel
mogelijk aan te sluiten op de bestaande methodieken en instrumenten (MPG, LCA, EN15804, EN15978) voor
duurzaamheid en gebaseerd te zijn op milieudata uit de Nationale Milieu Database (NMD).
Doelstelling van deze verkenning is mogelijke opties

In hoofdstuk 3 worden zes varianten beschreven die

voor waardering van de CO2 -prestatie van biobased

bijdragen aan de waardering van CO2-prestaties van

bouwmaterialen in relatie tot het bestaande instrumen-

bouwmaterialen. Deze varianten zijn in overleg met

tarium in kaart te brengen en een eerste overzicht te

DGBC en andere stakeholders gekozen. De varianten

geven van de kansen en belemmeringen per optie.

worden met fictieve waarden gepresenteerd en zijn nog

De verkenning kan worden gebruikt om de dialoog

niet volledig uitgewerkt. Voor operationalisering van de

hieromtrent te ondersteunen.

hier gepresenteerde opties is een verdere uitwerking /
een protocol nodig. In hoofdstuk 4 worden de eerste
bevindingen voor wat betreft de varianten gedeeld en
aanbevelingen gedaan.

DGBC | Waarderen van CO2 prestaties biobased bouwen
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3.	VARIANTEN WAARDERING TIJDELIJKE CO2-OPSLAG
IN BIOBASED MATERIALEN IN RELATIE MET DE MPG
In overleg met DGBC en andere stakeholders zijn zes varianten om de tijdelijke CO2-opslag in biobased materialen
te waarderen als mogelijke opties geselecteerd. Andere varianten of een combinatie van enkele delen van de
varianten zijn uiteraard ook mogelijk. In een eerder stadium zijn gespecialiseerde bureaus die LCA en MPG
berekeningen uitvoeren bevraagd over de praktische kansen en belemmeringen de hier weergegeven varianten.
De zes voorgestelde varianten zijn:

• 

Voor deze variant hoeft de regelgeving niet worden

V1: MPG aangevuld met een aparte declaratie van

aangepast. Opdrachtgevers die biobased willen laten

het biogeen vastgelegde CO2.

bouwen kunnen expliciet vragen naar de hoeveelheid

• V2: MPG ‘inclusief’ waarbij het biogeen vastgelegde

biogeen vastgelegde koolstof.

CO2 in mindering wordt gebracht op de CO2 uitstoot
als gevolg van de productie van hout.

• V3: MPG ‘circulair’ met LCA gebaseerd scenario dat

De MPG wordt uitgedrukt in een schaduwprijs in € per
m2 bruto vloer oppervlak (b.v.o.) De hoeveelheid

aannemelijk maakt dat CO2-emissie minimaal 100 jaar

(tijdelijk) vastgelegd CO2 wordt uitgedrukt in tonnen

wordt uitgesteld.

CO2 per bouwwerk. De waarden zijn fictief.

• 

V4: MPG met module A op 100%, B op 75%, en C en D
op 50%, zodat milieueffecten in de toekomst minder

Variant 1

wegen.

• V5: MPG en de additionele Netto Carbon Footprint

MPG
& Biogene

van het bouwwerk.

• V6: MPG en de additionele biobased content van het

CO2-opslag

€ 0,59

55 ton

bouwwerk in volumeprocenten (v/v%).

In de volgende paragrafen worden de zes geselecteerde

Voor deze variant worden de volgende kansen en

varianten met fictieve waarden gepresenteerd en

belemmeringen geïdentificeerd:

toegelicht.

3.1	Variant 1: MPG aangevuld met een
declaratie van het biogeen vastgelegde
CO2
Bij deze variant wordt de MPG bepaald zoals in de huidige

++	geen wijziging in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en de EN15804:A2 nodig
+	biogeen CO2 dient volgens EN 15804:A2 bij elke
LCA te worden bepaald
+	biogene CO2-opslag kan worden gemonetariseerd

bepalingsmethode is vastgelegd. In Nederland is afge-

en gewaardeerd

sproken dat biogeen CO2 per 1-1-2021 ook expliciet
dient te worden vermeld bij LCA berekeningen (GWP-

-

biogenic). Het effect van het opnemen van CO2 door

-	geen onderscheid tussen kort- en langcyclische

geen integratie met MPG

bomen en planten in hout en andere biobased materialen

vastlegging (sommige biobased materialen hebben

is in lijn met de in Nederland vigerende Bepalingsmethode

een kortere levensduur dan het bouwwerk)

Milieuprestatie Bouwwerken nog niet terug te zien in de

-	nieuwe datasets voor biogeen CO2-houdende

MPG.

producten nodig
-	variatie van het tonnage in bouwwerken (men zou

Door naast de MPG ook de hoeveelheid vastgelegde
koolstof in de materialen voor het bouwwerk weer te
geven wordt de klimaatprestatie op dit moment expliciet
gewaardeerd.
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de opslag ook naar m2 b.v.o. kunnen omrekenen)

3.2	Variant 2: MPG inclusief waarbij het
biogeen vastgelegde CO2 in mindering
wordt gebracht op de CO2-uitstoot als
gevolg van de productie

Voor deze variant worden de volgende kansen en
belemmeringen geïdentificeerd:
++	tijdelijke CO2-opslag in biobased producten wordt

In deze MPG ‘inclusief’ variant wordt de hoeveelheid

meegeteld in MPG

CO2 die is vastgelegd gedurende de levensduur van

+

het biobased product in een gebouw in mindering

--	wijziging in de Bepalingsmethode Milieuprestatie

gebracht op de totale CO2-uitstoot als gevolg van

eenvoud
Bouwwerken en in de EN15804 nodig

productie (A1-A3).

-

In deze variant wordt rekening gehouden met de factor

van de levensduur van het bouwwerk. Als de levensduur

3.3	Variant 3: MPG circulair met LCA
gebaseerd scenario wat aannemelijk
maakt dat CO2-emissie minimaal 100
jaar wordt uitgesteld

van een biobased product bij deze variant korter is dan

De MPG ‘circulair’ wordt berekend met als uitgangspunt

de standaardlevensduur van woningen (75 jaar) en

dat CO2 minimaal voor 100 jaar blijft opgeslagen in hout

kantoren (50 jaar), dienen de milieu-effect categorieën

toegepast in een gebouw. Voor deze variant dient vol-

conform de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouw-

gens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken

werken te worden vermenigvuldigd met een factor.

aannemelijk te worden gemaakt dat dit realistisch is.

Het aantal vervangingen wordt berekend door de

Veel historische gebouwen bevatten houten balken van

functieduur te delen door de levensduur minus één

honderden jaren oud. Moderne houtbouwconstructies

(de initiële productie). Bij een functieduur van 75 jaar

kunnen remontabel gemaakt worden en in een periode

en een levensduur van het bouwproduct van 25 jaar,

van 100 jaar vervolgens meerdere keren opnieuw

bedraagt het aantal vervangingen 2, namelijk: 75/25 – 1

worden gebruikt. Koolstof blijft dan opgeslagen.

tijd: CO2-emissies worden voor lange tijd uitgesteld.
Het biogeen CO2 komt niet eerder vrij dan aan het einde

nieuwe datasets biobased producten nodig

= 2,00; de initiële productie wordt geheel meegerekend
Tot op heden wordt er vanuit gegaan dat koolstof in

(NMD,2020).

biobased materialen binnen 100 jaar weer vrijkomt in de
Deze variant lijkt op het model dat TNO heeft gebruikt

vorm van CO2 als het materiaal na afdanking verbrand

in het onderzoek naar CO2 opslag in hout (Keijzer, 2021),

wordt. Nu de bouw zich ontwikkelt in de richting van een

zij het dat in het laatste geval ook rekening is gehouden

circulaire economie ontvouwen zich nieuwe scenario’s

met de afname van CO2 in de atmosfeer.

waarbij constructiehout na afdanking niet verbrand wordt
maar een tweede of derde leven krijgt.

In de huidige methodiek wordt tijdelijke CO2-opslag
in biobased materialen niet meegeteld. Voor deze MPG
inclusief variant zou een wijziging in de Bepalingsmethode
Milieuprestatie Bouwwerken en in de EN15804 nodig zijn.
In deze MPG inclusief variant wordt de tijdelijke CO2vastlegging in biobased producten meegerekend.
De betere CO2-prestatie werkt door in een betere
MPG score. Voor biobased producten zal de MPG
uitgedrukt in een schaduwprijs € per m2 b.v.o. lager
liggen dan nu het geval is. De waarde is fictief.
Variant 2
MPG inclusief
(inclusief CO2opslag biobased)

€ 0,55

DGBC | Waarderen van CO2 prestaties biobased bouwen
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Voor deze variant zou de uitzonderingsclausule voor

Voor deze variant dient de Bepalingsmethode te worden

biobased materialen in de EN15804 A2 moeten worden

aangepast. De MPG uitgedrukt in een schaduwprijs

geschrapt. Het gaat om de clausule op p.20, par. 5.4.3.:

€ per m2 b.v.o. brengt beter tot uitdrukking wat de bijdrage

‘The effect of permanent biogenic carbon storage shall

aan klimaatverandering op het moment van bouwen is.

also not be included in the calculation of the GWP’.

Milieueffecten in de toekomst tellen minder zwaar mee,

Zonder deze clausule kan het biogeen vastgelegde

ook omdat zij minder zeker zijn. De waarde is fictief.

CO2 dan wel worden meegerekend.
Variant 4

De MPG wordt uitgedrukt in een schaduwprijs van € per

MPG

m2 b.v.o. De waarde is fictief.

(inclusief 50%
CO2-opslag)

Variant 3

€ 0,51

MPG circulair
(>100 jaar CO2opslag)

€ 0,53

Voor deze variant worden de volgende kansen en
belemmeringen geïdentificeerd:
+	biogene CO2-opslag wordt door verschil in weging

Voor deze variant worden de volgende kansen en
belemmeringen geïdentificeerd:

voor 50% meegeteld in MPG
+	geeft meer gewicht aan milieubelasting nu,
stimuleert duurzame prestatie en circulariteit

++	langdurige CO2-opslag wordt aannemelijk gemaakt
en meegeteld in MPG
++ 	stimuleert circulair bouwen met hout
-

op korte termijn (geldt voor alle producten)
+	eenvoudig uit te voeren in berekeningen
--	wijziging in de Bepalingsmethode Milieuprestatie

afwijking opnemen in de Bepalingsmethode of de
uitzonderingsclausule in de EN15804:A2 schrappen

Bouwwerken nodig
-	het wegen of verdisconteren van toekomstige

-	risico van het doorschuiven van milieulast naar de
toekomst
-	scenario dient aantoonbaar gemaakt te worden

3.4	Variant 4: MPG met Module A op 100%, B
op 75%, en C op 50% en D op 50%.

milieueffecten zoals toxiciteit is controversieel
-

minder inzichtelijk, minder transparant

-

grotere onzekerheid door aannames

-

afwijking van EN 15804

De MPG is gebaseerd op de milieueffecten over de hele

3.5	Variant 5: MPG en additionele Netto
Carbon Footprint

levenscyclus. Het gaat om alle levensfasen, van wieg

In deze variant wordt naast de MPG zoals bepaald met

tot graf, van module A t/m D. In de bouw gaat het vaak

huidige Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken

om lange levensduren, met andere woorden de milieu-

ook de carbon footprint van de productie van het bouw-

effecten van C en D werken vanaf t=0 pas veel later

werk weergegeven. De carbon footprint geeft de totale

door. Waar levensfasen A en B goed zijn te bepalen,

CO2-uitstoot weer van de productie van het gebouw

liggen module C en D in de toekomst.

(A1-A5) en wordt uitgedrukt in tonnen CO2 voor het gehele
bouwwerk. Deze carbon footprint wordt verminderd met

In deze variant krijgt module A meer gewicht doordat

de tijdelijke CO2-opslag: de Netto Carbon Footprint.

de andere modules minder zwaar gewogen. Door deze
relatieve weging van de modules wordt de tijdelijke

Opdrachtgevers en bedrijven kunnen deze carbon

vastlegging van CO2 voor 100% gewaardeerd, terwijl

footprint gebruiken om CO2 -prestaties te waarderen.

in module C wordt gerekend met 50% emissie.

Bouwbedrijven kunnen hoger op de CO2-prestatie-

Dit betekent in dit voorbeeld automatisch dat tijdelijke

ladder klimmen, ontwikkelaars en opdrachtgevers

biogene CO2-opslag voor 50% meetelt in MPG.

kunnen CO2-opslag en/of CO2-prestaties meten en

Uiteraard zijn andere wegingpercentages denkbaar.

waarderen (SKAO, 2021) (ONCRA, 2021) (SBT, 2021).
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emissiefactoren tussen de CO2-prestatieladder en

2.6	Variant 6: MPG en additionele biobased
content (v/v%)

de Bepalingsmethode.

In deze variant wordt naast de MPG ook de biobased

Aandachtspunt hierbij zijn de verschillen in scope en

content van het gehele bouwwerk weergegeven.
De MPG wordt uitgedrukt in een schaduwprijs van

Dit is het percentage biobased materiaal dat gebruikt

€ per m2 b.v.o. en de netto carbon footprint is de som

is, in volume uitgedrukt. In de bouw worden doorgaans

van CO2-uitstoot als gevolg van de winning, productie

grondstoffen gebruikt met een hoog soortelijke gewicht.

en bouw van het object (A1 t/m A5) verminderd met de

Biobased materialen hebben een laag soortelijk gewicht

CO2-opslag.

en zouden op projectniveau in het niet vallen. Daarom
wordt in deze variant met volumeprocenten gerekend.

Voor deze variant zijn geen aanpassingen in de Bepalings-

Door in volume voor te schrijven kunnen opdrachtgevers

methode of in de EN 15804 nodig. De CO2-footprint is

(ook) sturen op materiaalefficiency.

additioneel en wordt uitgedrukt in ton CO2-equivalenten.
Voor deze variant zijn geen wijzigingen in de Bepalings-

De waarden zijn fictief.

methode of de EN 15804 nodig. De biobased content
is additioneel. De MPG wordt uitgedrukt in een

Variant 5

schaduwprijs € per m2 b.v.o. en de biobased content

MPG &
Netto Carbon
Footprint

€ 0,59

in volumeprocenten biobased materiaal per bouwwerk.

53 ton

De waarden zijn fictief.
Variant 6

Voor deze variant worden de volgende kansen en

MPG &

belemmeringen geïdentificeerd:

Biobased
Content

++	geen wijziging in de Bepalingsmethode Milieu-

€ 0,59

38 v/v%

prestatie Bouwwerken en in de EN15804 nodig
+

CO2-prestatie wordt inzichtelijk

+	sluit aan op CO2-prestatieladder en andere

Voor deze variant worden de volgende kansen en
belemmeringen geïdentificeerd:

CO2-accounting systemen
-	geen integratie met MPG

++	geen wijziging in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en de EN15804 nodig

-	geen inzicht in de CO2-bijdrage van de afzonderlijke
modules
-	variatie van het tonnage in bouwwerken (men zou de

+	biobased content wordt naast MPG gedeclareerd
+	eenvoudig, stimuleert biobased, CO2-opslag,
biodiversiteit en hernieuwbaarheid

CO2-opslag ook naar m2 b.v.o. kunnen omrekenen)

+	stimuleert materiaalefficiency
-

geen integratie met MPG

-

geen informatie over CO2-opslag

-

omrekenwerk van massa naar volume
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4.

BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN

Er zijn drie varianten geïdentificeerd (V1, V5, V6) waarbij tijdelijke CO2-opslag in hout en andere biobased materialen
kunnen worden gewaardeerd, zonder dat de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en de EN15804
moeten worden gewijzigd. V1 (MPG met aparte declaratie biogeen CO2), V5 (MPG met additionele Netto Carbon
Footprint) en V6 (% biobased in een project) geven naast de MPG score inzicht in de biobased prestatie. V5 kan
gekoppeld worden aan CO2-prestatiedoelen van bedrijven en overheden en kan ook gemonetariseerd worden.
Er zijn drie opties gepresenteerd waarbij de Bepalings-

Waar het gaat om aanpassingen in richtlijnen/normen

methode Milieuprestatie Bouwwerken en de EN15804

zal uiteraard in overleg met andere betrokken (keten)

zou moeten worden gewijzigd (V2, V3, V4). Er is één

partijen vastgesteld moeten worden of en hoe deze

optie (V3 MPG circulair) geïdentificeerd waarvoor een

aanpassingen andere criteria/beslissingen beïnvloeden

kleine wijziging van de Bepalingsmethode Milieupresta-

en wat dat betekent voor eventueel randvoorwaarden

tie Bouwwerken en/of de EN15804 A2 nodig zou zijn.

die aan de verschillende scenario’s moet worden

Het gaat dan om het schrappen van of het afwijken van

gesteld. Dit is hier nu buiten beschouwing gebleven.

één uitzonderingsregel in de Europese norm (zie p.9).
Het verdient de aanbeveling de verschillende, in dit
In V2 (MPG inclusief) wordt biogene CO2-opslag

rapport besproken en mogelijke ook andere, opties

gewaardeerd doordat het in biobased producten

die er zijn voor het meewegen van tijdelijke CO2-opslag

tijdelijk vastgelegde CO2 in mindering wordt gebracht

in gebouwen verder te analyseren en in de praktijk te

op de CO2-emissies als gevolg van productie en gebruik.

onderzoeken. Er zijn in deze rapportage fictieve waarden

Biobased producten met een kortere levensduur dan

gebruikt; een doorrekening van alle varianten op basis

75 jaar dienen in lijn met de Bepalingsmethode Milieu-

van een referentiewoning en enkele houtbouwvarianten

prestatie Bouwwerken te worden verrekend. In V3 (MPG

geeft meer inzicht.

circulair) dient te worden aangetoond dat CO2-emissie
minimaal 100 jaar wordt uitgesteld. Deze optie stimuleert

Deze verkenning kan worden gebruikt als bijdrage aan

niet alleen biobased, maar ook circulair bouwen.

de dialoog over CO2-opslag in de bouw en als onderlegger voor het onderzoek in opdracht van het ministerie

V4 (variabele waardering levensfasen) is relevant voor

van BZK hoe CO2-opslag kan worden opgenomen in de

de CO2-prestatie van alle materialen: de CO2-emissies in

milieuprestatie van gebouwen.

de productiefase worden bij deze optie belangrijker dan
de eventuele besparingen in de toekomst door recycling
en hergebruik. Doordat module C&D voor 50% worden
meegeteld wordt de CO2-opslag in fase A automatisch
voor 50% gewaardeerd.
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