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01 INLEIDING
In dit document is vastgelegd hoe de materiaalgebonden CO2-eq. kan worden berekend om aan te tonen dat aan de
grenswaarden van Paris Proof wordt voldaan.
De Paris Proof materiaalgebonden CO2-eq. methode is

Om de berekening te kunnen uitvoeren dient gebruik

beschreven in een achtergrondrapport (1) en is

gemaakt te worden van erkende MPG rekeninstrumenten.

onderdeel de Whole Life Carbon aanpak van

Informatie over de MPG en de rekeninstrumenten is

Dutch Green Building Council.

te vinden op www.milieudatabase.nl
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02 VERKLARENDE WOORDENLIJST EN AFKORTINGEN
Bepalingsmethode		In de bepalingsmethode staat hoe we in Nederland de levenscyclusanalyse uitvoeren
voor bouwmaterialen en -producten en welke milieueffecten we uitrekenen.
EPD		Environmental Product Declaration. Een presenteerbare en beknopte weergave van
een LCA met resultaten zoals de milieueffecten en MKI.
GWP		Global Warming Potential. Zie ‘Klimaatimpact’.
kg CO2-eq.		De eenheid waarin klimaatverandering wordt uitgedrukt: kilogram CO2-equivalenten.
Dankzij deze eenheid kan het effect van verschillende broeikasgassen in één getal
worden uitgedrukt. Zo is het effect van 1 kg methaan gelijk aan 25 kg CO2-eq.
Klimaatimpact		Het milieueffect van broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-eq.
LCA		Levenscyclusanalyse. In een LCA worden de milieueffecten van alle processen en
grondstoffen die nodig zijn om een product toe te passen uitgerekend, gedurende
de levensduur van het product. De levensduur wordt omschreven door levensfasen,
aangeduid met de nummering A1 t/m D. A1-A3 betreft de productiefase, B de
gebruiksfase, C1-4 de sloop- en afvalfase en D de terugwinningsfase.
Materiaalgebonden emissies

CO2 impact van het bouwproces en het materiaalgebruik.

Milieueffect		Een verandering in het milieu als gevolg van een activiteit. Er zijn meerdere
milieueffecten, zoals: klimaatimpact, verzuring en toxiciteit. Elk beschrijft een ander
effect met een eigen eenheid.
MKI		Milieukostenindicator. Met een levenscyclusanalyse worden de milieueffecten van
een materiaal, product of bouwwerk uitgerekend. Deze milieueffecten (meerdere
getallen met verschillende eenheden) zijn om te rekenen tot één integraal getal: de
milieukosten, in euro’s.
MPG		MilieuPrestatie Gebouw. Een optelsom van de schaduwkosten van alle producten en
materialen die zijn toegepast in het gebouw gedeeld door de beschouwde periode
en het bruto vloeroppervlak.
NMD		

Nationale MilieuDatabase. Database die wordt gebruikt voor het berekenen van de

		

milieuprestatie van gebouwen en/of bouwproducten. De database bevat een groot

		

aantal profielen van materialen en producten die vaak in de bouw voorkomen met de

		

bijbehorende milieueffecten en schaduwkosten.
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03 REKENVOORSCHRIFT
De basis voor de berekening van de materiaalgebonden CO2-eq. is een MPG berekening. Een MPG
(milieuprestatiegebouw) is een berekening op bouwwerk niveau en staat beschreven in bepalingsmethode
milieuprestatie bouwwerken, hoofdstuk 3, en de gids Milieuprestatie-berekeningen.
De berekening dient te worden uitgevoerd in één van

Het resultaat wordt verkregen in kg CO2-eq. De

de door Stichting Nationale Milieudatabase erkende

streefwaarde is bepaald in kg CO2-eq. per m2 en hiertoe

rekeninstrumenten (www.milieudatabase.nl). Bij het

dient de som over modules A1-A5 gedeeld te worden

opstellen van de berekening dient de meest recente

door het bruto vloeroppervlak (BVO), zoals deze in de

versie van de Nationale Milieudatabase te worden

MPG berekening is gebruikt.

gebruikt en bij de resultaten aan te worden gegeven
wat de opstellingsdatum van de berekening is.

In de MPG berekening, die als basis dient om de
materiaalgebonden CO2-eq. te bepalen, dienen

In de berekening dient milieueffect klimaat-

alle componenten van het bouwwerk te worden

verandering over modules [A1-A3]+[A4- A5] bij elkaar

meegenomen, zoals het gebouw is gerealiseerd (bij

opgeteld te worden. Een uitdraai van de MPG

oplevering) of is ontworpen (bij ontwerp), inclusief alle

berekening dient ter onderbouwing bijgesloten te

energieopwekkingsmiddelen en isolatiematerialen.

worden. (zie voorbeeld in bijlage 1).
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04 GRENSWAARDEN
Om aan Paris Proof materiaalgebonden CO2-eq. te voldoen dient het bouwwerk een materiaalgebonden CO2-eq.
waarde per m2 BVO te hebben die lager of gelijk is aan de in tabel 1 geldend voor nieuwbouw en tabel 2 geldend
voor renovatie aangegeven grenswaarden voor desbetreffend jaar.

Grenswaarden voor nieuwbouw
Tabel 1. Grenswaarden voor Paris Proof bouwwerken. Grenswaarde is gegevens in "materiaalgebonden emissies" per m2
bouwwerk.
materiaalgebonden kg CO2-eq. per m2

Paris Proof grenswaarden
2021

2030

Woning (eengezinswoning)

200

126

75

45

Woning (meergezinswoning)

220

139

83

50

Kantoor

250

158

94

56

260

164

98

59

240

151

91

54

Retail vastgoed
5

Industrie

2040

2050

Grenswaarden voor renovatie
Tabel 2. Grenswaarden voor Paris Proof bouwwerken. Grenswaarde is gegevens in "materiaalgebonden emissies" per m2
bouwwerk.
materiaalgebonden kg CO2-eq. per m2

Paris Proof grenswaarden
2021

2030

2040

2050

Woning (eengezinswoning)

100

63

38

23

Woning (meergezinswoning)

100

63

38

23

Kantoor

125

79

47

28

Retail vastgoed

125

79

47

28

Industrie

100

63

38

23

5)
6

Gebaseerd op een distributiecentrum.

05	VERWIJZINGEN
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BIJLAGE 1. VOORBEELD VAN EEN BEREKENING
Allereerst wordt de MPG berekening opgebouwd in een erkend rekeninstrument, hier als voorbeeld in GPR Materiaal.
Bij de gebruikelijke invoer van gebouwkenmerken bij een

Binnen GPR Materiaal is er een schuifje, waarmee je kan

MPG berekening wordt de gebouwlevensduur opgegeven

kiezen voor toon details, waarna onder andere de Paris

die geldt voor de MPG. Deze levensduur is niet relevant

Proof materiaalgebonden emissies-indicator zichtbaar

voor de berekening van de Paris Proof materiaalgebonden

wordt

emissies.

De Paris Proof materiaalgebonden emissies-indicator is het
rode getal.

De gebruikelijke invoer bij een MPG-berekening;
Elementen
Dit is de tekst die verschijnt bij het
aanklikken van de informatie-button
achter de Paris Proof-indicator.
In dit geval voldoet het gebouw dus
niet (256 kg CO2 eq/m2 ten opzichte
van de grenswaarde 200 kg CO2 eq/
m2).
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