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Europa	  – de	  spelregels	  bepalen

Wie	  is	  de	  beste	  fietser?



Bepalingsmethode	  fietsprestatie?

Indicator Prestatie
Sprinten	  (wielerbaanronde) 40 seconde
Lange	  duur	  (3600 km) 90 uur
Tijdrit	  (25	  km) 27 min.
Klimmen	  (10%, 1	  km) 8 epo
Afdalen 80	  zoef
Terrein rijden	  (40	  km) 90 boggels
Stilstaand	  balanceren 4 beaufort
Kunstrijden	  op	  de	  fiets 8

Weging FPI
2 80
1 90
0,5 13,5
3 24
0,4 32
0,3 27
2 8
3 24

Totaal	  	  FPI	  =	  298,5



Milieuverklaringen	  van	  
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2004 2008 2013 20192006 2012 2018

NEN	  8006

Start	  werk
EN	  15804

Ontw.	  NEN-‐
EN	  15804 NEN-‐EN	  15804

gepubliceerd
A1

NEN-‐EN	  15804 Ontwerp	  A2
NEN-‐EN	  15804

Stemming	  -‐ A2
NEN-‐EN	  15804

MANDAAT
M/350

2016

Amendment
MANDAAT
M/350
PEF!

2017

TR	  17005
aanvullende	  
indicatoren

EN	  15978
Gebouwniveau

20111999



Europa	  – AmendmentM350

EN15804

EN15978

PEF

Amendment
M  350

EPD  productniveau

gebouwniveau

Bouwsector
CEN  TC  350

Alle producten

Nieuwe	  versie:	  
voorjaar	  2019	  

Mandaattekst	  gewijzigd:
Van	  ‘align CEN	  and PEF’	  naar	  ‘align CEN	  with PEF



EN	  15804	  -‐ aanpassingen
Het	  grote	  verschil	  
PEF	  >	  eindproducten	  
CEN	  TC	  350	  normen	  >	  	  gebouwberekening	  >	  modules	  per	  ‘gebouwfase’

Belangrijkste	  wijzigingen:
1. Modules	  A,	  C	  en	  D	  altijd	  meenemen	  

(productie,	  einde	  levensduur,	   potentiële	  voor	  en	  nadelen	  volgend	  leven)

2. Gebruik	  van	  dezelfde	   indicatoren	  in	  EPD	  en	  PEF
-‐ 12	  Core indicators	  moeten in	  EPD
-‐ 6	  additional indicators	  mogen in	  EPD,	  moeten	  wel	  in	  LCA	  rapport

De	  additional indicatorsworden	  minder	  betrouw	  geacht.



CEN	  nu	  	  (CML) CEN	  15804	  nieuw	   NL	  nu	  (CML)

Abiotische uitputting niet	  
fossiel	   (ADP)

Abiotische uitputting	  niet	  
fossiel	  (ADP	  minerals)

Abiotische uitputting	  niet	  
fossiel

Abiotische uitputting
Fossiel	  

Abiotische uitputting	  
fossiel	  (ADP	  fossil)

Abiotische uitputting	  fossiel

Klimaatverandering	  (GWP) Klimaatverandering	  
(GWP	  total,	  3	  onderdelen)

Klimaatverandering

Verzuring	  (AP) Verzuring	  (AP) Verzuring

Vermesting	  (EP) Vermesting Vermesting

Aantasting	  ozonlaag	  (ODP) Aantasting	  ozonlaag	  (ODP) Aantasting	  ozonlaag

Fotochemisch	  
oxidantvorming (POCP)

Fotochemisch	  
oxidantvorming (POCP)

Fotochemisch	  
oxidantvorming

Waterschaarste

Fijnstof (additioneel)

Ioniserende straling	  (add)

Landgebruik (add)

Humane toxiciteit	   (add 2x) Humane	  toxiciteit

Ecotoxiciteit zoet	  water	  (add)	   Toxiciteiten (3	  types)

Alleen	  ADP
minerals is	  het	  
zelfde	  gebleven!



EN	  15804	  -‐ aanpassingen

Belangrijkste	  wijzigingen:

3.	  Dezelfde	   karakterisatiemodellen en	  -‐factoren	  als	  in	  PEFC	  guidance

4.	  Gelijkwaardige	  rekenregels	   voor	  module	  D,	  om	  het	  mogelijk	   te	  maken	  
de	  EPD	  uitkomsten	  om	  te	  zetten	  naar	  PEF

5.	  Verbeterde	  eisen	  voor	  datakwaliteit.

6.	  LCI	  format	  is	  geharmoniseerd	  om	  data-‐uitwisseling	  mogelijk	  te	  maken

7.	  Functionele	  eenheid	  moet	  nauwkeuriger	   beschreven	  worden
(Wat?	  Hoeveel?	  Hoe	  goed?	  Hoe	  lang?)

Bij	  positieve	  stemming	  EN	  15804	  – 3	  jaar	  de	  tijd	  om	  huidige	  versie	  in	  te	  trekken



Wat	  gaat	  EC	  doen?
B2C  communication  and  Benchmark

EN15804

EN15978

PEF

PEF4Buildings

LCA  of  buildings

Core Indicators 1,2  and  3

Amendment

?

Framework  for  core indicators

Macro-‐doelstellingen:
1.	  Minder	  uitstoot	  van	  broeikasgassen
2.	  Efficiënt	  grondstofgebruik
3.	  Efficiënt	  gebruik	  watervoorraden

4.	  Gezonde	  comfortabele	  ruimtes
5.	  Bestandheid	  tegen	  klimaatverandering
6.	  Optimale	  levenscycluskosten	  en
waarde	  gebouw

LEVELS  

> 130	  pilots	  lopen	  tot	  zomer	  2019?

B2C  norm



Wat	  gaat	  EC	  doen?

-‐ EPD’s en	  CPR	  BWR	  7
-‐ Heeft	  DG	  GROW	  plannen	  voor	  productnormen?
-‐ Nationale	  afwijkingen	  dan	  nog	  mogelijk?



MRPI	  en	  LCA’s
-‐ MRPI	  certificaat
-‐ Gevalideerde	  

milieugegeven
-‐ Betrouwbare	  bron	  

voor	  communicatie
-‐ Op	  website	  geplaatst
-‐ Toegestuurd	  aan	  

leden
-‐ Opname	  in	  NMD
-‐ Eco-‐platform



MRPI	  en	  gebruik	  LCA’s
LCA	  als	  inspiratiebron	  voor	  optimalisatie	  processen	  en	  producten

CO2 uitstoot bij	  productie	  met	  60%	  afgenomen

Uitstoot	  emissies	  met	  90%	  afgenomen



Dematerialisatie	  en	  circulair	  toepassingsmogelijkheden



Onderzoeken	  naar	  gebruik	  niet-‐fossiele	  brandstoffen



ECO	  PLATFORM

-‐ Platform	  van	  program	  operators,	  LCA	  uitvoerders,	  
industrie	  en	  andere	  stakeholders

-‐ Ontwikkeling	  van	  geverifieerde	  en	  betrouwbare	  
EPD’s op	  basis	  van	  EN	  15804

-‐ “Goed	  dat	  program	  operators	  met	  elkaar	  spreken	  
om	  belemmering	  voor	  uitwisseling	  van	  EPD’s te	  
voorkomen”



ECO	  PLATFORM

-‐ Geharmoniseerde	  toepassing	  van	  de	  EN	  normen
-‐ Gebruik	  in	  geheel	  Europa	  en	  internationale	  markt

-‐ Fabrikanten	  stellen	  EPD-‐informatie	  op	  website	  ECO-‐
platform	  beschikbaar	  om:	  

*	  extra	  kosten	  (per	  land)	  te	  voorkomen
*	  herhaling	  werk	  te	  voorkomen
*	  communicatie	  te	  bevorderen



ECO	  PLATFORM



ECO	  PLATFORM	  -‐ voorbeeld



ECO	  PLATFORM



Einde


