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Managementsamenvatting 

Vraagstelling 
De Milieu Prestatie Gebouw (MPG) is op dit moment het belangrijkste sturingsinstrument voor 
het verlagen van de milieudruk door nieuw te bouwen woningen en kantoren. In de 
bouwregelgeving wordt een eis gesteld aan de MPG-score. In januari 2021 is de MPG-eis voor 
woonfunctie van maximaal 1,0 naar 0,8 verlaagd. De overheid heeft eerder aangegeven dat er 
een stapsgewijze verlaging komt richting een MPG-eis van 0,5 in 2030. Inmiddels is een 
verkenning gestart om de eis naar een MPG-score van 0,5 versneld te zetten, namelijk in 
2025. 
 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en (de partners van de) 
City Deal Circulair en Conceptueel bouwen, hebben behoefte aan inzicht in de wijze waarop je 
in de praktijk effectief tot een lage MPG-score kunt komen. Het Ministerie heeft daarom aan 
W/E adviseurs gevraagd een onderzoek uit te voeren dat het in de eerste zin genoemde 
inzicht verschaft. Dit inzicht wil BZK benutten bij het beleidstraject gericht op de eventuele 
aanscherping van de MPG-eis. City Deal wil hiermee vooral de gemeenten faciliteren.  
 
Voorafgaand aan het onderzoek is een 3-ledige doelstelling benoemd: 
1. Inzicht bieden in de verschillen tussen MPG-scores in de vergunningaanvraag en 

daadwerkelijke realisatie – wat is daar de oorzaak van en wat is er nodig om deze 
verschillen te verminderen? En wat betekent dat als de wet kwaliteitsborging wordt 
ingevoerd? 

2. Inzicht bieden in scenario’s waarmee een zeer lage MPG-score (0,5 of lager) gerealiseerd 
kan worden. Welke praktische, en methodische belemmeringen worden daarbij ervaren? 
En zijn er daarvoor al oplossingsrichtingen aan te geven? 

3. Het presenteren van de onderzoeksresultaten, op een zodanige wijze dat ze, na een 
eventuele vertaalslag, door de professionals in de woningbouw in de praktijk benut 
kunnen worden. 

 
Onderzoeksaanpak 
In een praktijkdeel zijn bij een tiental koploperprojecten opnamen gedaan om zo de 
gerealiseerde gebouwen met de MPG-berekening bij vergunningsaanvraag te kunnen 
vergelijken. Ook zijn interviews gehouden met betrokkenen bij de projecten. Daarnaast is 
gericht op doelstelling 2 een theoretische scenariostudie uitgevoerd. Bij zowel het praktijk- als 
theoretische deel zijn inzichten over het functioneren van het MPG-stelsel opgehaald. Alle 
bevindingen zijn tenslotte in de consulatie-bijeenkomst voorgelegd aan experts vanuit de 
praktijk.  
 
Resultaten 
Het onderzoek heeft geresulteerd in meerdere conclusies en aanbevelingen. De inzichten van 
het praktijkonderzoek, de scenariostudie en de bijeenkomst bleken elkaar hierbij te 
bevestigen. De conclusies op hoofdlijnen zijn: 
 
A. Er zijn meerdere mogelijkheden om een (zeer) lage MPG-score is te realiseren: 

- Zowel bij de werkelijke gebouwen als bij de scenariostudie bleek het mogelijk om tot 
een (zeer) lage MPG-score te komen. Een MPG-score van minder dan 0,5 lijkt bij de 
meeste woningtypen haalbaar. Dit wel met als belangrijke kanttekening dat dit de 
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situatie weerspiegelt van het moment van de berekening (peildatum 2 november 
2022). 

- Bij het verlagen van de MPG-score kan geput worden uit een set van meerdere 
circulaire strategieën. Uit de praktijk blijkt dat een forse reductie nu nog vooral 
behaald wordt met de optimalisatie binnen de traditionele bouw en de inzet van 
biobased producten. 

- Er werd minder ingezet op de strategieën, die passen bij een meer industriële vorm 
van bouwen, zoals levensduurverlenging en het benutten van kringlopen (hergebruik 
en recycling). Dat dit nu nog onvoldoende het geval is komt deels door praktische 
belemmeringen, zoals ten aanzien van de beschikbaarheid, regelgeving, ervaring en 
risico’s. Daarnaast is de modellering bij de MPG-berekening nu nog niet goed mogelijk 
en blijft ook de waardering achter. Aangezien deze strategieën aansluiten bij de 
hogere R-strategieën is het gewenst dat die potentie ook benut gaat worden. 
 

B. De aanscherping van de MPG-eis wordt door de koplopers als noodzakelijke impuls gezien 
richting meer duurzame/circulaire gebouwen. Wel is als belangrijke kanttekening 
meegegeven dat het MPG-stelsel en het proces erom heen (onder andere de handhaving) 
op een aantal punten verbeterd zou moeten worden om effectiever te kunnen sturen. 
Hieronder de conclusies die direct gerelateerd zijn aan de onderzoeksdoelstellingen en -
opzet: 
- Eén van drie onderzoeksdoelstellingen was het verkrijgen van inzicht in de MPG-

scores bij vergunningaanvraag en oplevering. Bij de in het praktijkonderzoek 
beschouwde projecten bleek dit verschil gering. Wel is geconstateerd dat er sprake is 
van een forse vertekening van het beeld doordat alleen koploperprojecten zijn 
beschouwd. De koplopers gaven aan dat de afwijking bij de meeste ‘standaard’ 
projecten juist groot is.  
Het bleek dat de ‘as-built’-toetsing (MIA-VAMIL-regeling) voor de koplopers een 
belangrijke trigger was om vanaf het begin op een lage MPG-score te sturen. In dat 
licht lijkt het zinvol om te verkennen of de Wet Kwaliteitsborging (WKb) benut kan 
worden om de ‘as-built’-toets bij de MPG een plek te geven in de standaard 
procedures. 

- Er blijkt behoefte aan het representatiever kunnen modelleren van het gebouw in de 
gevalideerde rekeninstrumenten. Dit kan deels door het beter benutten van de 
bestaande mogelijkheden. Onder andere door de uitbreiding van het aantal 
productkaarten (onder andere kaarten waarin hergebruik aan de orde is), door het 
beter benutten van de schalingsfunctionaliteit en door een herziening van de eenheid 
m2gbo. Daarnaast zou een verdere optimalisatie van de modellering verkend kunnen 
worden. Uitzoekpunten zijn onder andere de functionaliteit van het specifiek rekenen 
(al verkend voor de GWW) en het beter modelleren en waarderen van het industrieel / 
circulair bouwen. 

- De scenariostudie laat zien dat woningen met een klein bvo, met het tiny-house als 
uiterste, en tijdelijke/verplaatsbare woningen slecht blijken te scoren. Dit zijn juist 
woningtypen, waarmee invulling gegeven kan worden aan de transitie naar een 
duurzamere manier van bouwen en wonen. 
Ook hier zou een verkenning uitgevoerd kunnen worden naar de wijze waarop er 
‘eerlijker’ gestuurd zou kunnen worden. Opties zijn een gedifferentieerde eis per 
woningtype, een relatieve MPG-score of een andere vergelijkingseenheid dan het 
BVO.  
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1 Inleiding 

1.1 Achtergronden 

De Milieu Prestatie Gebouw (MPG) is op dit moment het belangrijkste sturingsinstrument voor 
het verlagen van de milieudruk door nieuw te bouwen woningen en kantoren. Omdat de MPG 
opgenomen is in het Bouwbesluit, kunnen wettelijke eisen worden gesteld aan de 
prestatieniveaus. In januari 2021 is de MPG-eis voor woonfunctie van maximaal 1,0 naar 0,8 
verlaagd. De overheid heeft eerder aangegeven dat er een stapsgewijze verlaging komt 
richting een MPG-eis van 0,5 in 2030. Inmiddels is een verkenning gestart om de eis naar een 
MPG-score van 0,5 versneld te zetten, namelijk in 2025. 
 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en (de partners van de) 
City Deal Circulair en Conceptueel bouwen, hebben behoefte aan inzicht in de wijze waarop je 
in de praktijk effectief tot een lage MPG-score kunt komen. Uit de praktijk (zowel overheid als 
marktpartijen) komen geluiden dat een MPG-score van 0,8 (te) gemakkelijk wordt behaald. 
Het realiseren van betere prestaties lijkt met de huidige beschikbare bouwmethoden en 
producten goed mogelijk. Richting de echt lagere MPG-prestaties lijken de mogelijkheden af te 
nemen en is de haalbaarheid minder duidelijk. Hierbij bestaat het besef dat er mogelijk 
relevante verschillen zijn tussen de diverse woningtypen en uitvoeringen. Bekende 
voorbeelden zijn kleine versus grote woningen, éénlaags versus gestapeld, of een smalle 
diepe versus een brede ondiepe tussenwoning. 
Het Ministerie heeft daarom aan W/E adviseurs gevraagd een onderzoek uit te voeren dat het 
in de eerste zin genoemde inzicht verschaft. Dit inzicht wil BZK benutten bij het beleidstraject 
gericht op de eventuele aanscherping van de MPG-eis. City Deal wil hiermee vooral de 
gemeenten faciliteren. Dit door de gemeenten zo handvatten aan te reiken om het gesprek 
aan te gaan met de markt (bijvoorbeeld in tenderprojecten), om te handhaven in de praktijk en 
voor de bouwketen (in een ontwerp- en bouwtraject). 
 
In het MPG-stelsel is met onder andere het toetsingsprotocol en de validatie van de 
rekeninstrumenten de kwaliteit van de data en de berekening geborgd (zie Figuur 1-1). 
Kwaliteitsborging wordt relevanter met een MPG-eis ≤ 0,5. De toetsing begint bij de 
vergunningsaanvraag en krijgt een vervolg in het realisatieproces daarna. Het lijkt erop dat 
MPG-scores uit vergunningaanvragen in de praktijk vaak niet worden gerealiseerd. Het 
toetsen van deze veronderstelling was een belangrijke aanleiding voor het onderzoek. 
 

 
Figuur 1-1: MPG-stelsel met kwaliteitsborging. 
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1.2 Doelstelling en aanpak onderzoek 

 
Doelstellingen 
Dit onderzoek kent een 3-ledige doelstelling: 
1. Inzicht bieden in de verschillen tussen MPG-scores in de vergunningaanvraag en 

daadwerkelijke realisatie – wat is daar de oorzaak van en wat is er nodig om deze 
verschillen te verminderen? En wat betekent dat als de wet kwaliteitsborging wordt 
ingevoerd? 

2. Inzicht bieden in scenario’s waarmee een zeer lage MPG-score (0,5 of lager) gerealiseerd 
kan worden. Welke praktische, en methodische belemmeringen worden daarbij ervaren? 
En zijn er daarvoor al oplossingsrichtingen aan te geven? 

3. Het presenteren van de onderzoeksresultaten, op een zodanige wijze dat ze, na een 
eventuele vertaalslag, door de professionals in de woningbouw in de praktijk benut 
kunnen worden. 

 
Onderzoeksaanpak 
Als startpunt voor beide onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van de (tussen)resultaten van 
een selectie en analyse van MPG-koplopers (werkelijk gerealiseerde gebouwen met lage 
MPG). Dit onderzoek1 is recent door W/E adviseurs uitgevoerd in opdracht van RVO. Bij het 
onderzoek is naar de berekeningen op papier gekeken.  
In deze studie is een stap verder gezet, door bij een selectie van de projecten een opname uit 
te voeren en betrokkenen bij de projecten te interviewen. De resultaten zijn gebruikt als basis 
voor de antwoorden op vragen bij doelstelling 1 en 2. In hoofdstuk 2 staan de bevindingen 
tijdens dit praktijkonderzoek beschreven. 
 
Specifiek gericht op doelstelling 2 is een theoretische scenario-/variantenstudie uitgevoerd. 
Het voordeel van deze theoretische exercitie is dat er geen verstoring van het beeld is door 
de toevalligheden bij de geselecteerde werkelijke gebouwen. Met een variantenstudie op 
basis van referentiegebouwen zijn de mogelijkheden systematisch langsgelopen. De 
scenariostudie biedt inzicht in de fysieke mogelijkheden en haalbaarheid. In hoofdstuk 3 wordt 
ingegaan op de opzet en de resultaten van deze scenariostudie. 
 
Vooraf was voorzien dat er, min of meer als een bijvangst, ook inzichten over het functioneren 
van het MPG-stelsel opgehaald zouden worden. Uit zowel het praktijkonderzoek als de 
scenariostudie bleek, dat het MPG-stelsel een goede basis biedt om de duurzaamheid (en de 
impact van circulaire strategieën) te waarderen, maar ook, dat er nog meerdere 
verbeterpunten zijn. Omdat een goed functionerend stelsel noodzakelijk is voor een effectieve 
sturing op de duurzaamheidsdoelen (dit werd nog eens bevestigd door de betrokkenen vanuit 
de praktijk), is besloten hoofdstuk 4  toe te voegen, waarin op dit vraagstuk wordt ingegaan.  
 
Bij dit onderzoek is het ophalen van de ervaringen en inzichten uit de praktijk als belangrijk 
gezien. Daarom zijn de bevindingen tot dan toe tijdens een consultatiebijeenkomst voorgelegd 
aan betrokkenen uit de praktijk. Geconsulteerd zijn inhoudelijke experts op het gebied van het 
meten/reduceren van de materiaalgebonden milieu-impact en diverse partijen uit de 
bouwpraktijk, die veel ervaring hebben met de MPG. De resultaten van de 
consultatiebijeenkomst zijn te vinden in hoofdstuk 5.  

 
1 Stichting W/E adviseurs, in opdracht van RVO. ‘Koplopers in de woningbouw; Inventarisatie en analyse van 
woongebouwen met een (zeer) lage MPG.’ april 2022. 
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Tijdens beide deelonderzoeken en de consultatiebijeenkomst zijn een groot aantal 
waardevolle inzichten opgehaald. In hoofdstuk 6  is getracht deze samen te vatten in een 
aantal conclusies en aanbevelingen. 
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2 Praktijkonderzoek bij gerealiseerde projecten 

2.1 Achtergronden 

2.1.1 Onderzoeksopzet 

In dit praktijkdeel zijn werkelijk gerealiseerde projecten onderzocht. Deze projecten zijn 
geselecteerd uit de RVO-koploperstudie. Daaraan zijn nog een aantal projecten toegevoegd 
met een (zeer) lage MPG, onder andere vanuit de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. 
 
Bij de geselecteerde projecten heeft een projectbezoek plaatsgevonden met als activiteiten: 
- Opname van gerealiseerde woning of woongebouw 

Hier is bekeken waar de werkelijke materialisatie afwijkt van de bij vergunningsverlening 
aangeleverde MPG-berekening. 

- Interview met betrokkenen 
Per project zijn één of meerdere projectbetrokkenen geïnterviewd. Hierbij is ingegaan op 
de oorzaken van de aanpassingen. Bij deze interviews zal, gericht op de tweede 
doelstelling, ook in meer algemene zin worden ingegaan op de mogelijkheden en 
belemmeringen van het MPG-systeem. 

 
De resultaten van de projectbezoeken zijn verzameld en geanalyseerd gericht op de 
vraagstelling bij doelstellingen 1 en 2. De expert-consultatie heeft daarnaast aanvullende 
informatie opgeleverd en bepaalde inzichten uit de interviews bevestigd.  

2.1.2 Overzicht beschouwde projecten 

Er zijn in het onderzoek 10 projecten beschouwd. Bij 9 hiervan heeft een projectbezoek 
plaatsgevonden. Project 10 is niet bezocht, wel heeft er een interview plaatsgevonden. Bij de 
interviews zijn soms meerdere mensen tegelijk geïnterviewd. In Figuur 2-1 is een overzicht te 
vinden van de functies van de geïnterviewde personen. 
 

Interviewnummer Functie(s) 
Interview 1 Adviseur bouwfysica  

Interview 2 Manager innovatie 

Interview 3 Projectcoördinator 

Interview 4 Projectleider 
Interview 5 Projectmanager en directeur 

Interview 6 Projectleider R&D en duurzaamheid, projectleider, stagiaire  

Interview 7 Adviseur circulair bouwen 

Interview 8 Communicatieadviseur en planontwikkelaar 
Interview 9 Projectmanager 

Interview 10 Architect 

Figuur 2-1: Overzicht functies geïnterviewde personen. 
 
Een overzicht van de projecten (tabel en grafiek) is te vinden in respectievelijk Figuur 2-2 en Figuur 
2-3. Kanttekeningen bij het projectoverzicht zijn: 
- Het gaat behalve bij project 1 om berekeningen, die zijn ingediend bij de aanvraag van de 

omgevingsvergunning.  
- De peildatum van de MPG-berekeningen is divers.  
- Niet bij elke MPG-berekening zijn PV-panelen meegerekend. Het wel meenemen zal 

leiden tot een hogere MPG, wat in Figuur 2-2 is aangegeven met een pijl omhoog. 
 
 
 



 

W/E adviseurs – Eindrapport ‘Verkenning MPG-score ≤ 0,5’, 27 maart 2023 9 

 

 
Figuur 2-2: MPG-score bij vergunningsaanvraag bij de 10 beschouwde projecten. 
 

Project-
nummer 

Gebouwtype Aantal 
woningen in 
het project 

Bouwmethode MPG-score 
vergunning
s-
aanvraag* 

Peildatum 
MPG-
berekening 

MIA/VAMIL 

(ja/nee)? 

Project 1 Eengezins-
woningen 

5 Modulebouw van 
LVL 

0,438** 14/07/2022 Ja 

Project 2 Eengezins-
woningen 

26 Grotendeels 
traditioneel in 
beton 

0,420 27/08/2022 Nee 

Project 3 Eengezins-
woningen 

16 Grotendeels 
traditioneel in 
beton 

0,369 05/12/2022 Ja 

Project 4 Meergezins- en 
groepswoningen 
(rijwoningen)  

144 
zelfstandig 
en 12 groep  

Grotendeels 
traditioneel in 
beton 

0,522 Voor 
10/2022 

Nee 

Project 5 Meergezins-
woningen 

129 Modulebouw van 
CLT 

0,435 28/05/2021 Ja 

Project 6 Eengezins-
woningen 

6 Prefab beton 0,404 Voor 
10/2022 

Nee 

Project 7 Meergezins-
woningen 

333 Modulebouw van 
staal en beton 

0,431 14/07/2021 Ja 

Project 8 Eengezins-
woningen 

30 Modulebouw van 
HSB en betonnen 
en stalen vloer  

0,527  14/07/2021 Nee 

Project 9 Eengezins-
woningen 

48  Modulebouw van 
beton 

0,494 13/12/2021 Nee 

Project 10 Eengezins-
woningen 

7 HSB en hergebruikt 
materiaal 

0,573** 22/10/2022 Nee 

* Indien een project meerdere woningtypen (meerdere scores) bevat, dan is de hoogste score onder de 0,55 weergegeven. 
** Bij project 1 is geen MPG-berekening ingediend bij aanvraag van de omgevingsvergunning, daarom is de score 
weergegeven van de ontwerpberekening die is gemaakt voor de MIA/VAMIL subsidie. Bij project 10 is de MPG-berekening 
herijkt ten opzichte van de aanvraag van de omgevingsvergunning, en is deze beschouwd 

Figuur 2-3: Kenmerken per project, incl. MPG-score bij vergunningsaanvraag. 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

LVL modules Beton Beton Beton CLT modulesCLT modules Prefab
beton

HSB
modules

Prefab
beton

HSB en
hergebruikt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EGZ EGZ EGZ EGZ MG MGZ EGZ EGZ EGZ EGZ

MIA - MIA - MIA - MIA - - -



 

W/E adviseurs – Eindrapport ‘Verkenning MPG-score ≤ 0,5’, 27 maart 2023 10 

2.2 Opgehaalde inzichten 

Hier zijn de inzichten vanuit de projectbezoeken (interviews) soms aangevuld met de inbreng 
tijdens de expert-consulatie, omdat het hier ook vaak koplopers vanuit de praktijk betrof. 

2.2.1 Vergunningsaanvraag versus gerealiseerde gebouwen 

 
Het beeld bij beschouwde projecten 
Een opvallende uitkomst is dat de bij de beschouwde projecten de verschillen tussen de MPG-
berekening voor de omgevingsvergunning en het daadwerkelijk gerealiseerde gebouw, klein 
bleken. Enkele kleine verschillen die zijn geconstateerd zijn:  
- een betonplex dakrand in plaats van een hardhouten dakrand 
- niet ingevoerde plafondafwerking (welke wel aanwezig is) 
- een boiler met een andere capaciteit 
- een ander type isolatiemateriaal in een deel van het gebouw 
Een kanttekening is dat het bij de beschouwde projecten om koplopers ging, waarbij bewust 
gestuurd werd op duurzaamheid en een lage MPG. Bij de MIA/VAMIL-projecten vormde de 
zorgvuldige ‘as built’-toetsing een stok achter de deur. 
 
Wel bleek dat er significante verschillen bestaan tussen het aantal PV-panelen dat is 
ingevoerd in de berekening en het daadwerkelijk gerealiseerde aantal PV-panelen. Het 
volgende is hierover geconstateerd: 
- Bij vier projecten is aanspraak gemaakt op de MIA/VAMIL-regeling (zie onderstaand 

kader). Bij de hiertoe aangeleverde MPG-berekening hoeven er geen PV-panelen 
opgegeven te worden. Bij drie van de projecten is de MIA/VAMIL ontwerpberekening ook 
gebruikt bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning, waar het meenemen van PV wel 
verplicht is. Blijkbaar zijn deze berekeningen desondanks wel geaccepteerd. 

- Ook één project dat geen MIA/VAMIL subsidie heeft aangevraagd heeft een MPG-
berekening zonder PV-panelen ingediend. Ook dit project is wel geaccepteerd. 

- Eén project heeft een MPG-berekening gemaakt waarbij een categorie 1 product voor PV-
panelen is gekozen, maar waarbij in de praktijk waarschijnlijk een ander product is 
toegepast. 

 

MIA/VAMIL Circulaire woning  
Dit betreft een fiscale regeling op woningen, die voldoen aan de criteria voor de code van een 
Circulaire woning. Dit betreft onder andere eisen aan de MPG-score van een woning en aan 
het aantal toegepaste categorie 1 producten. Ook dient een ‘as built’ MPG-berekening te 
worden aangeleverd, die is getoetst door een externe partij. De toetsing door een assessor 
geldt als voorwaarde voor alle aangeleverde stukken. 
In de rest van dit rapport wordt de MIA/VAMIL-code Circulaire woning verder aangeduid met 
MIA/VAMIL.. 
 
Het beeld bij meer ‘standaard’ projecten 
Tijdens de interviews is gesproken over de indruk die de geïnterviewden hebben van de 
correctheid van MPG-berekeningen in algemene zin. In de gesprekken kwam sterk naar voren 
dat de indruk van de geïnterviewden is dat een groot deel van de ingediende MPG-
berekeningen niet klopt (geschat is dat dit bij meer dan 75% het geval is). Tijdens de expert-
consultatie werd dit beeld bevestigd. 
 
Tijdens enkele interviews en ook bij de expert-consultatie is aangegeven dat de (acceptatie) 
van incorrecte berekeningen leidt tot een oneerlijke concurrentie. Bij bijvoorbeeld 
aanbestedingen en PR-uitingen, zijn de partijen, die correcte en complete berekeningen 
aanleveren, in het nadeel. Ze zien MPG-scores langskomen, die zo laag zijn dat ze niet kunnen 
kloppen. Niet bekend is of deze berekeningen ook worden gebruikt voor de 
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omgevingsvergunning, en zo ja, of er dan getoetst en gesanctioneerd wordt. Het vermoeden 
bestaat dat dit niet of nauwelijks gebeurt. 

2.2.2 Verklaringen verschillen tussen vergunning en ‘as built’ 

 
Het beeld bij beschouwde projecten 
De geïnterviewden geven meerdere verklaringen voor de verschillen: 
- Om de realisatie van het project te vergemakkelijken wordt gekozen voor een ander 

product. Een voorbeeld is dat gedurende één van de bezochte projecten bleek dat het 
project ook met minder verschillende type ventilatieroosters uitgevoerd kon worden.  

- Gedurende de realisatie blijkt een product niet leverbaar te zijn, waarna gekozen wordt 
voor een vergelijkbaar ander product. Bij één project bleek bijvoorbeeld de gekozen 
installatie niet leverbaar, vervolgens is gekozen voor een ander merk van dezelfde 
installatie. 

- Gedurende de uitvoering worden in sommige gevallen nog keuzes gemaakt door de 
(onder)aannemer. Die kan dan voor een ander product kiezen. Bijvoorbeeld vanwege de 
eerder genoemde punten van leverbaarheid of vergemakkelijking van de uitvoering. Maar 
ook omdat de aannemer nog bepaalde producten op voorraad heeft of simpelweg de 
voorkeur heeft om met een bepaald product te werken. Tijdens de expertconsultatie 
benoemde één van de deelnemers dat bij hen achteraf bleek dat de aannemer een ander 
type isolatie had toegepast dan het type dat de architect had geselecteerd.  

 
Tijdens de interviews en tijdens de expert-consultatie zijn een aantal verklaringen naar boven 
gekomen wat betreft de verschillen tussen de ingevoerde en toegepaste PV-panelen: 
- Het blijkt dat er veel onduidelijkheid is over de rekenregels wat betreft het invoeren van 

PV-panelen. Tijdens de expert-consultatie kwam dit gebrek aan duidelijkheid sterk naar 
voren. Zelfs onder deze groep experts bleken verschillen te bestaan in de interpretatie 
van deze rekenregels. Een deel rekent alleen met de PV-panelen die nodig zijn om te 
voldoen aan de BENG-eisen (omdat alleen deze PV-panelen vergunningplicht zijn). Een 
ander deel voert alle toegepaste PV-panelen in (omdat dit is wat daadwerkelijk wordt 
gebouwd). Eén van de deelnemers geeft daarnaast aan dat bij één van zijn projecten de 
PV-panelen om aan de BENG-eisen te voldoen voor oplevering worden gelegd. De 
overige PV-panelen worden (vergunningsvrij) gelegd na oplevering.  

- Wat betreft de beschouwde projecten is het vooral zichtbaar dat berekeningen die zijn 
gemaakt voor de MIA/VAMIL subsidie worden ingediend voor de aanvraag van de 
omgevingsvergunning, en dus zonder PV-panelen. Het blijkt dat gemeenten niet 
controleren of de berekening (en het aantal PV-panelen dat is ingevoerd) wel of niet 
klopt, waar in onderstaande paragraaf verder op wordt ingegaan.  

- Bij één de beschouwde projecten is gekozen voor een product met een categorie 1 
productkaart die in werkelijkheid waarschijnlijk niet is toegepast.  

 
Het beeld bij meer ‘standaard’ projecten 
De geïnterviewden en de deelnemers aan de expert-consultatie gaven de volgende 
verklaringen voor het feit dat het grootste deel van de berekeningen incorrect lijkt: 
- Er wordt soms bewust gesjoemeld. Er worden dan bijvoorbeeld incorrecte maatvoeringen 

doorgevoerd, zodat een lage MPG-score wordt behaald.  
- Een deel van de verschillen ontstaat ook door onbewuste fouten of onbedoelde 

interpretatieverschillen van de regels. Dit heeft er mee te maken dat de afspraken 
onduidelijk zijn en/of er geen duidelijke instructies beschikbaar zijn. Genoemd zijn de 
interpretatieverschillen bij PV. Ook over de externe levering is veel onduidelijkheid. 
Bijvoorbeeld over de wijze waarop de teruglevering van via pv opgewekte stroom 
verrekend moet worden met de netstroom. Ook komt het veel voor dat er bij externe 
levering helemaal niets ingevoerd wordt.  
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- Iedereen mag een MPG-berekening opstellen. Er worden geen eisen gesteld aan de 
uitvoerder of de organisatie waarbij hij of zij hoort.  

- Door het grotendeels ontbreken van de toetsing (ook bij aanbestedingen) zitten er geen 
consequenties vast incorrecte berekeningen, en vindt er dus ook geen correctie plaats. 
Hierdoor wordt de MPG-berekening niet serieus genomen. 

- Het niet serieus nemen (ook bij de toetser) komt ook doordat de huidige MPG-eis van 
0,80 eigenlijk altijd gehaald wordt, zelfs als er geen enkele aandacht besteed wordt aan 
de MPG. Bij twee van de beschouwde projecten blijkt zelfs dat een MPG-score van onder 
de 0,50 is gehaald, zonder dat er expliciete aandacht is besteed aan de MPG. 

- Tot slot speelt het moment waarop de MPG-berekening wordt gemaakt ook een rol bij de 
verschillen tussen de berekening en het daadwerkelijk gerealiseerde gebouw. De MPG-
berekening wordt opgesteld bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. In die fase van 
het bouwproces ligt er een definitief ontwerp (DO). Maar van DO tot uitvoering worden 
ook nog keuzes gemaakt en/of kunnen zaken wijzigen (zoals ook hierboven benoemd). 

2.2.3 Behoefte aan een meer representatieve modellering 

In het onderzoek is naar voren gekomen dat een MPG-berekening, die formeel klopt, niet altijd 
een accurate weergave geeft van de werkelijkheid. Een voorbeeld is de keuze voor standaard 
radiatoren (warmwater), waar het in werkelijkheid elektrische radiatoren betreft, met mogelijk 
een (fors) ongunstigere MKI. Ook blijkt dat duurzame oplossingen of optimalisatie vaak 
onvoldoende te vertalen waren naar een invoer in de gevalideerde rekeninstrumenten. 
Kortom, de behoefte is geuit om meer representatief te kunnen modelleren.  
 
Beschikbaarheid van productkaarten 
Als een belangrijke reden is het beperkt aantal productkaarten in de NMD benoemd. Niet 
alleen in absolute aantallen, maar ook in de verdeling over de elementen (veel te weinig bij 
installaties) en de categorieën (beperkt aantal categorie 1).  
- Categorie 1 productkaarten. Merkgebonden data van fabrikanten en leveranciers 

(getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij). 
- Categorie 2 productkaarten. Merkongebonden data van groepen fabrikanten en/of 

toeleveranciers en branches (getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde 
partij). 

- Categorie 3 productkaarten. Merkongebonden data van Stichting NMD. Omdat dit 
generieke data betreft, waarbij de data-inventarisatie vaak minder volledig is, krijgen 
deze productkaarten 30% opslag. 

 
In de interviews en de expert-consulatie is aangegeven dat de MPG-berekeningen nu vooral 
worden gemaakt met ‘generieke waarden’. Dit door te kiezen voor categorie 3 producten. Ook 
categorie 2 wordt vaak als een soort categorie 3 gehanteerd. De vraag is of het uiteindelijk 
toegepaste product dan binnen het dekkingsgebied van de branche valt. Met deze werkwijze 
wordt de huidige eis van 0,80 eenvoudig behaald. Dit ondanks dat bij categorie 3 met een 
30% opslag wordt gerekend. 
Het gebruik van categorie 1 producten (en het correct gebruik van categorie 2 producten), zou 
een accurate weergave van de werkelijkheid bieden, maar wordt met deze eis niet 
gestimuleerd. Tijdens de expert-consultatie is aangegeven, dat een deel van de categorie 3 
productkaarten verouderd of incorrect is, en daardoor ook vaak (te) gunstig.  
 
Waardering circulair en industrieel bouwen 
Bij een deel van de projecten uit de onderzoeksgroep is expliciet gewerkt aan een zo circulair 
mogelijk concept (zie ook paragraaf 3.2.1 over strategieën om tot een lage milieu-impact te 
komen). Het positieve milieueffect van deze strategieën wordt niet in alle gevallen in de MPG-
berekening gewaardeerd.  
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Ontbreken (circulaire) producten in de NMD 
Ook hier is de vulling van de NMD weer een punt. Bij een aantal van de beschouwde projecten 
is voor een product gekozen vanwege de circulaire/duurzame eigenschappen, maar is daarna, 
omdat dit product niet in de NMD zat, een ander product (categorie 2 of 3) ingevoerd.  
 
Geen doorwerking van de emissiereductie bij transport en op de bouwplaats 
Door industrieel te bouwen kan de emissie door het transport en activiteiten op de bouwplaats 
beperkt worden. Dit doordat een deel van het werk in de gecontroleerde omgeving van een 
fabriek gebeurt en doordat logistieke stromen gebundeld zijn. Bij vijf van de beschouwde 
projecten is gebruik gemaakt van industrieel gefabriceerde modules. Bij één van die projecten 
is onderzoek uitgevoerd naar de vermindering van de logistieke bewegingen en de daarmee 
samenhangende emissiereductie. Hieruit bleek dat de milieu-impact door logistieke 
bewegingen bij hun industriële project veel lager ligt dan bij een vergelijkbaar traditioneel 
project. Deze reductie komt bij de huidige opzet en de bestaande productkaarten (met vaste 
scenario’s) onvoldoende tot haar recht. Ook hier is de wens geuit om specifieker te kunnen 
rekenen2.  
 
Vraagtekens bij de end-of-life-scenario’s en module D 
De verwerking nadat een product is vrijgekomen/afgedankt kan naast milieulasten ook 
milieubaten opleveren. Daar waar dit gebeurt buiten de levensloop van het gebouw wordt dit 
gealloceerd in de module D. De winst door hergebruik van producten zou dus in deze module 
geboekt moeten worden.  
Bij één van de beschouwde projecten stond de losmaakbaarheid en de herbruikbaarheid van 
de modules centraal. Hiervoor bestaat een aantoonbaar functionerend systeem. Het bedrijf 
heeft de te behalen milieuwinst onderzocht, en die bleek significant. Dit terwijl het niet lukte 
om deze winst in de MPG te verzilveren. Bij de best passende producten uit de NMD, bleek 
het vaste verwerkingsscenario zo te zijn dat er nauwelijks winst is bij module D. 
Ook tijdens de expert-consultatie kwam dit vraagstuk naar boven. Er is hier besproken of de 
MPG-bepalingsmethode de mogelijkheid zou kunnen bieden om losmaakbaarheid en/of 
herbruikbaarheid beter te waarderen. Een suggestie is het benutten van de bestaande 
losmaakbaarheidsindex3. 
 
Tijdens de expert-bijeenkomst is ook in meer algemene zin gesproken over de forfaitaire end-
of-life-scenario’s in Module C-4 (finale afvalverwerking) en de milieuwinst in Module D4. 
Getwijfeld wordt aan de mate waarin de scenario’s de werkelijkheid representeren. Zo wordt 
er vanuit gegaan dat hout altijd wordt verbrand, wat milieu-impact in Module C oplevert. De 
ervaring van deelnemers is dat hout vaak wordt hergebruikt. Voor staal wordt uitgegaan van 
een hoog percentage aan recycling.  
Ook één van de geïnterviewden die in zijn projecten veel met hergebruikte materialen werkt 
benoemt dit. Hout dat uit een gesloopt gebouw komt, is heel goed herbruikbaar. Baksteen en 
andere steenachtige materialen worden juist ‘gedowncycled’. En staal is vaak niet goed 
herbruikbaar, vanwege de strenge kwaliteitseisen bij toepassing in gebouwen. 
 
Relatie van de MPG en de energieprestatie 
Tijdens zowel de interviews als de expert-consultatie is ingegaan op de relatie tussen het 
energieconcept en de MPG-score van een woning. Hier worden meerdere problemen ervaren. 

 
2 Bij infraprojecten wordt gewerkt met het gevalideerde rekeninstrument Dubocalc. De werking is in basis 
hetzelfde als bij de gevalideerde rekeninstrumenten voor de B&U. Een verschil is dat het bij de GWW deels 
mogelijk is om specifiek te rekenen, zoals ten aanzien van het transport.  
3 Zie: https://circulairebouweconomie.nl/nieuws/circular-buildings-een-meetmethodiek-voor-losmaakbaarheid-
v2-0-nu-online/ 
4 Door TNO is een onderzoek uitgevoerd om milieubaten en -lasten in Module D nader te duiden. Hierin staan 
aanbevelingen om de representativiteit van de scores in Module D te verbeteren. 

https://circulairebouweconomie.nl/nieuws/circular-buildings-een-meetmethodiek-voor-losmaakbaarheid-v2-0-nu-online/
https://circulairebouweconomie.nl/nieuws/circular-buildings-een-meetmethodiek-voor-losmaakbaarheid-v2-0-nu-online/
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Modellering van het energieconcept 
Ondanks dat de installaties vaak meer dan 50% van de MPG-score bepalen, kunnen ze 
onvoldoende nauwkeurig ingevoerd worden. Uit de interviews bleek dat de bij de BENG-
berekening opgegeven installaties, maar voor een klein deel beschikbaar zijn in de NMD. 
Daarom wordt gezocht naar het meest geschikt lijkende alternatief (er zijn geen richtlijnen hoe 
deze keuze te maken) of worden delen weggelaten. Als voorbeeld werd gegeven de keuze 
voor een warmtepomp van 24 kW, terwijl de toegepaste warmtepomp een capaciteit heeft van 
4 kW. Ook zijn bij installatie-elementen alleen categorie 3 producten beschikbaar, of slechts 
één of enkele categorie 1 producten, zoals bij PV (die vaak onterecht gekozen worden). 
Tijdens de interviews en de expert-consultatie zijn ook twijfels geuit aan de correctheid van 
de huidige categorie 3 productkaarten. Deze zorg is ook getriggerd door de update van de 
productkaarten voor warmtepompen, wat bijvoorbeeld heeft geleid tot een meer dan 20 keer 
hogere MKI voor de bodemwarmtepomp. Dit betekent dat de MPG-score van eenzelfde 
gebouw opeens met 0,10 – 0,20 steeg, en bijvoorbeeld niet meer voldaan werd aan de 
bouwbesluit-eis of de MIA/VAMIL-criteria. Ook gesuggereerd is dat bij PV een te korte 
productlevensduur wordt aangehouden. In werkelijkheid zouden PV-panelen vaak veel langer 
op het gebouw liggen. 
 
BENG en MPG als communicerende vaten 
De gelijktijdige inzet op een (zeer) goede energieprestatie en (zeer) lage MPG-score levert 
knelpunten op. Dit doordat de bouwkundige, maar vooral de installatietechnische 
voorzieningen (o.a. PV) tot een verhoging van de MPG-score leiden. De geïnterviewden en 
deelnemers van de expert-consultatie voelen dit als het afstraffen van duurzame ambities.  
Eén van de geïnterviewden gaf als voorbeeld een project waarbij de MPG-score van het 
bouwkundige deel met de keuze voor hergebruikte en biobased producten was teruggebracht 
naar ongeveer 0,15, waarna de MPG-score na doorvoer van het energieconcept omhoog ging 
naar 0,60. De integrale waardering van de materiaal- en energiegerelateerde milieu-impact 
(MPG+) zou hier een oplossing kunnen bieden.  
 
Scope van de MPG-berekening 
Er bestaan onduidelijkheden en vraagtekens over de scope van de berekening. De 
onderstaande relevante onderwerpen zijn genoemd: 
 
Niet meenemen van kopers-opties 
Tijdens twee interviews kwam de milieu-impact van kopers-opties naar voren. Bij veel 
koopwoningen (vooral eengezinswoningen) zijn er kopers-opties, bijvoorbeeld een uitbouw of 
dakkapel. Deze zijn niet vergunningsplichtig en worden dan ook niet meegenomen in de MPG-
berekening. Bij een blok woningen wordt bijvoorbeeld uitgegaan van de milieu-impact van de 
standaardwoning. In werkelijkheid kunnen de woningen in het blok vrij sterk verschillen, door 
kopers-opties. 
 
Parkeergarages 
Tijdens de expert-consultatie is ingegaan op het niet mee hoeven nemen van parkeergarages 
(parkeergarage wordt gezien als een nevenfunctie). Uiteraard zorgen parkeergarages bij met 
name gestapelde woningen wel voor een relevante milieu-impact, waarbij de MPG-
bepalingsmethode dus niet op een reductie stuurt. Een deelnemer aan de expert-consultatie 
noemt dat een gemiste kans omdat er met meerdere innovaties wel wat te halen is. Ook is 
genoemd dat de afspraken wat betreft de situatie met een parkeergarage onduidelijk zijn en 
verschillend worden geïnterpreteerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aan de 
gebruiksfuncties toebedelen van de milieu-impact van gemeenschappelijke elementen. 
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2.2.4 Lessen MIA/VAMIL-regeling 

Hoewel hier niet bewust op is geselecteerd zijn er in de onderzoeksgroep vier projecten 
waarbij een MIA/VAMIL subsidie is aangevraagd. Bij één project werd voor het volgende 
deelproject (met dezelfde conceptwoning) aanspraak op de MIA/VAMIL-regeling gemaakt. Dit 
heeft een aantal interessante aanvullende inzichten opgeleverd, die hieronder worden 
besproken. 
- Stimulans keuze voor duurzame producten.  

Dat de MIA/VAMIL subsidie stimuleert om duurzame producten te kiezen is met name 
zichtbaar bij het project dat voor een volgend deelproject een MIA/VAMIL subsidie gaat 
aanvragen. Zij gingen hierdoor actief op zoek naar optimalisatie van hun huidige 
woonconcept. Bij een ander project is echter ook zichtbaar geworden dat deze stimulans 
niet altijd het gewenste effect heeft. Bij één project uit de onderzoeksgroep zijn twee 
typen isolatie toegepast waarvan een categorie 1 productkaart beschikbaar was, alleen 
om te kunnen voldoen aan de eisen van de MIA/VAMIL (die tot toepassing van een aantal 
producten met een categorie 1 productkaart verplicht). Dat zo een maatregel wordt 
genomen is natuurlijk ook gevolg van het feit dat er maar een beperkt aantal categorie 1 
productkaarten beschikbaar is. 

- Stimulans gesprekken met leveranciers.  
Het gesprek met leveranciers lijkt sneller gevoerd te worden als er een MIA/VAMIL 
subsidie wordt aangevraagd. De leveranciers worden gestimuleerd om categorie 1 
productkaarten te laten maken, zodat kan worden voldaan aan de eisen van de subsidie. 
Kanttekening hierbij is wel dat het lang duurt voordat een categorie 1 productkaart in de 
NMD beschikbaar is. 

- Sturing op realisatie volgens de MPG-berekening.  
Omdat er toetsing plaatsvindt op de ‘as built’ berekening wordt gestuurd op realisatie 
volgens de MPG-berekening en uiteraard een kloppende ‘as built’ berekening. De 
MIA/VAMIL subsidie vraagt om veel bewijslast, waardoor er gedurende het hele proces 
aandacht moet zijn op de MPG. Bij één van de projecten uit de onderzoeksgroep bleek 
een onderaannemer uiteindelijk een ander materiaal toegepast te hebben dan beloofd in 
de MIA/VAMIL subsidie. Door de ‘as built’ toetsing kwam dit naar boven, waarna er een 
correctie plaats kon vinden. 

 
Over het algemeen lijkt er gedurende het hele proces meer aandacht te zijn voor de MPG. 
Hierbij is met name interessant dat de verplichte en getoetste ‘as built’’ MPG-berekening een 
positief effect heeft op het gehele proces omtrent de MPG-berekening, zodat het beoogde 
effect, een lage MPG, dus wordt bereikt. 

2.3 Verbetersuggesties MPG-stelsel en proces 

Voor een effectieve sturing met de MPG op duurzaamheid/circulariteit (o.a. beleidsdoelen 
klimaat en grondstoffen) is een goed functionerend MPG-stelsel nodig, en moeten de 
procedures in het gehele ontwerp- en bouwproces compleet zijn en zorgvuldig doorlopen 
(kunnen) worden. In de vorige paragraaf zijn over de hele linie verbeterpunten beschreven. 
Tijdens de expert-consultatie is uitgesproken dat de daaruit voorvloeiende kwaliteitsslag een 
randvoorwaarde is voor het zinvol aanscherpen van de MPG-eis. De verbeterpunten betreffen 
alle fasen uit het traject en ook alle daarbij betrokken partijen. In Figuur 2-4 zijn de fasen 
gevisualiseerd. Per fase zijn vervolgens verbetersuggesties beschreven.  
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Figuur 2-4: Fasen in het ontwerp- en bouwproces én het gerelateerde MPG-traject. 

2.3.1 MPG opstellen en indienen 

Bij het huidige proces wordt de MPG-berekening gemaakt op basis van het DO, waarna het 
wordt ingediend met de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Om het ontwerp beter te 
kunnen modelleren zijn er een aantal verbeteringen nodig. 
 
Uitbreiding NMD met productkaarten 
Het ontbreken van producten blijkt een groot knelpunt bij het goed kunnen modelleren van de 
gebouwen. Er is behoefte aan een complete dekking met kwalitatief goede categorie 3 
kaarten en veel meer getoetste, en dan vooral categorie 1, productkaarten. 
 
De verantwoordelijkheid voor de NMD-database en de vulling met voldoende en correcte 
categorie 3 producten ligt bij de Stichting NMD. De aanlevering en het beheer van de 
getoetste productkaarten (categorie 1 en 2) is de verantwoordelijkheid van de producenten 
en/of leveranciers zelf. De Stichting NMD kan de opname van meer getoetste kaarten wel 
stimuleren en faciliteren. Via de MIA/VAMIL-regeling en de Stichting NMD worden al subsidies 
verstrekt voor het opstellen van categorie 1 productkaarten. De opdrachtgevende 
partij/ontwikkelaar, de architect/adviseur en aannemers kan met de leverancier het gesprek 
aangaan om hen te stimuleren om hun product in de NMD te laten zetten.  
 
Methodische aanpassingen 
Methodische aanpassingen zijn de verantwoordelijkheid van de Stichting NMD. Er zijn 
meerdere suggesties gedaan: 
- Circulair en industrieel bouwen 

De transitie van traditioneel bouwen naar industrieel (circulair) bouwen wordt als 
essentieel gezien voor het terugdringen van de milieu-impact van de bouw. Het is dus 
wenselijk dat deze bouwwijze beter te modelleren wordt en vooral ook een kloppende 
waardering krijgt. 

- BENG en MPG als communicerende vaten 
Voor het wringen tussen beiden, zijn tijdens de expert-consultatie twee 
oplossingsrichtingen besproken. 
- De integrale benadering (MPG+)  

Gestuurd wordt op de som van de materiaalgebonden (EN15804, exclusief B6 en B7) 
en energiegebonden (EN15804-B6) milieu-impact. De extra materiaalgebonden last bij 
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een hoge ambitie op BENG, wordt gecompenseerd door de lagere energiegebonden 
last.  

- Gescheiden sturing op MPG-installatie en MPG-bouwkundig 
Installaties bepalen een steeds groter deel van de MPG, terwijl er juist bij installaties 
weinig te optimaliseren is. Dit is demotiverend voor de optimalisatie bij het 
bouwkundige deel. Gesuggereerd is om de installatietechnische en bouwkundige 
elementen apart te beoordelen. Dit zou ook als aanvullende vangnet-eis kunnen, 
waarbij de huidige MPG leidend blijft. 

- Scope van de MPG-berekening 
Een suggestie is om kopers-opties en parkeergarages wel verplicht mee te nemen. 

 
Heldere eenduidige richtlijnen 
Er is grote behoefte aan heldere eenduidig te interpreteren richtlijnen voor het maken van een 
MPG-berekening. Voorbeelden van complexe vraagstukken kunnen hierbij helpen. Ook de 
aanvulling met consistente informatie en FAQ’s en een goed toegankelijke helpdesk zullen de 
correctheid van de berekeningen verbeteren. 
 
Het is wenselijk dat al bij het opstellen van de MPG-berekening duidelijk is waarop zal worden 
getoetst en welke bewijslast moet worden aangeleverd. Een eenduidige richtlijn voor de 
toepassing Bouwbesluit is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van BZK (het opstellen 
en beheer kan gedelegeerd worden aan de Stichting NMD). Duidelijkheid over de toetsing en 
bewijslast ligt bij gemeenten.  
 
Gekwalificeerde uitvoerders MPG-berekening 
Dat iedereen de berekening mag maken wordt als ongewenst gezien. Een systeem waarbij de 
uitvoerders of hun organisatie zich moeten certificeren zou een grote stap vooruit betekenen. 
Gedacht kan worden aan ene opzet vergelijkbaar met de certificaten van een EP-adviseur. 
Ook heeft KIWA een eerste opzet gemaakt voor de certificering van organisaties (en de BRL 
11005 opgesteld)5. 
Het initiëren van een systeem waarbij rekenaars zich moeten laten certificeren is de 
verantwoordelijkheid het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de opzet kunnen private 
partijen worden betrokken. 

2.3.2 Controle MPG 

Bij aanvraag van de omgevingsvergunning moet de MPG-berekening die op basis van een DO 
is gemaakt gecontroleerd worden door de gemeente. Dit is iets, dat beperkt gebeurt. En als 
het gebeurt dan is het vooral procedureel. Een enigszins gedetailleerde inhoudelijke controle 
vindt niet of nauwelijks plaats.  
 
Zorgvuldige toetsing bij aanvraag omgevingsvergunning 
Een zorgvuldige toetsing en de daaraan verbonden sanctionering is essentieel om er voor te 
zorgen dat de MPG een serieuze plek binnen het ontwerptraject krijgt. Zonder dat, heeft het 
geen zin om de MPG-eisen aan te scherpen. Nationale afspraken over de procedure kunnen 
daarbij helderheid verschaffen in de verwachtingen.  
Onderdeel van de procedure kan zijn de afmelding van de berekening in een nationaal 
systeem, vergelijkbaar met het energielabel. Hiermee wordt ook de status van de berekening 
duidelijk en zijn de berekeningen altijd terug te vinden. Ook is een monitoring mogelijk, wat 
voor onderzoeksdoeleinden, zoals ten aanzien van de ontwikkeling in MPG-niveaus, wenselijk 
is.  
De toetsing bij de omgevingsvergunning zelf is een taak van de gemeenten. Het Ministerie van 
BZK is verantwoordelijk voor het Bouwbesluit, en daarmee de aansturing en facilitering van de 
gemeenten. 

 
5 Zie: https://www.kiwa.com/nl/nl/services/certificering/brl-k11005-milieuprestatie-gebouwen-en-gww-werken/  

https://www.kiwa.com/nl/nl/services/certificering/brl-k11005-milieuprestatie-gebouwen-en-gww-werken/
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In 2023 wordt de Wet Kwaliteitsborging (WKb) stapsgewijs ingevoerd. Onder de WKb 
verandert de manier waarop de kwaliteit van een bouwwerk wordt getoetst. Voor dit 
onderzoek zijn twee wijzigingen relevant: 
- De toets of het bouwwerk aan de gestelde eisen voldoet, wordt uitgevoerd door een 

private kwaliteitsborger. 
- De uitspraak over kwaliteit verschuift van ontwerp naar gereed product. Er moet ‘as built’ 

informatie worden bijgehouden (zie ook paragraaf 2.3.5 Oplevering volgens MPG) 
De invoering van de WKb is een goede aanleiding om toetsing van de MPG-berekening te 
verbeteren. Het is wel belangrijk dat de zorgvuldige MPG-toets een plek krijgt in de 
kwaliteitsborging onder de WKb. Eén van de deelnemers aan de expert-consultatie deed mee 
aan een pilotproject van de WKb, waarbij de MPG in het geheel niet aan de orde kwam. 
 
De verantwoordelijkheid van het invoeren van de WKb ligt bij het Ministerie van BZK. Het 
Ministerie moet ervoor zorgen dat de MPG een goede plek krijgt binnen de kwaliteitsborging. 
Naast de private kwaliteitsborgers behouden gemeenten een rol bij de toetsing en 
sanctionering. Ook zijn de gemeenten verantwoordelijk voor aanbestedingen van bijvoorbeeld 
maatschappelijk vastgoed, waarbij de toetsing op de MPG een rol speelt.  
Aandachtspunt is de scholing op de MPG. Het kennisniveau bij de gemeenten en private 
kwaliteitsborgers is over het algemeen nog onvoldoende om de zorgvuldige toetsing te 
kunnen doen. 

2.3.3 Realisatie volgens MPG 

Als een MPG-berekening is gemaakt, is het uiteraard belangrijk dat het gebouw wordt 
gerealiseerd zoals dat in de berekening is aangeven. Dit is de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgevende partij/ontwikkelaar, de architect/adviseur en aannemer. Opnieuw kunnen zij 
in gesprek met de leverancier. Ook zal de aannemer de onderaannemers goed moeten 
aansturen. Op dit moment is er bij deze partijen nog nauwelijks aandacht voor de MPG. 
Geïnterviewden benoemen dat dit komt doordat de eis te makkelijk haalbaar is en niet 
representatief voelt. Een scherpere eis in combinatie met de zorgvuldige (‘as-built’ toetsing) is 
belangrijk om dit te veranderen. 

2.3.4 Oplevering volgens MPG 

Een verbetering ten opzichte van het huidige proces is een verplichte actualisatie van de 
MPG-berekening op basis van de ‘as built’ situatie. Ook op deze ‘as built’ berekening moet dan 
vervolgens een controle worden uitgevoerd door de kwaliteitsborger (zoals geregeld in de 
WKb). Vanuit de WKb moet al een ‘as built’ dossier worden bijgehouden, wat het invoeren van 
deze tweede toets op de MPG vergemakkelijkt. Deze extra stap zal ervoor zorgen dat MPG-
berekeningen veel accurater worden. 
 
Zorgvuldige ‘as-built’-toetsing  
Bij projecten die aanspraak deden op de MIA/VAMIL-regeling bleek de ‘as-built’-toetsing de 
trigger om al vanaf het begin op duurzaamheid (lage MPG) te sturen. De ‘as-built’-toetsing 
maakt het ook veel minder aantrekkelijk om bij de omgevingstoets te gunstige keuzen te 
maken (je moet het nu ook echt waarmaken). Het betekent ook dat bij de verdere uitwerking 
na het DO en bij de realisatie steeds de vinger aan de pols gehouden moet worden.  
 
De Wet Kwaliteitsborging (WKb) vraagt om de ‘as-built’-toetsing. De wijze van toetsing van de 
‘as built’ berekening zoals ingericht bij MIA/VAMIL kan handvatten bieden voor het inrichten 
van deze extra stap. Vanuit de WKb moet al een ‘as built’ dossier worden bijgehouden, 
waarmee de tweede berekening eenvoudig wordt. Dat er andere keuzen gemaakt (moeten) 
worden is niet te vermijden, maar aangetoond zal moeten worden dat dit niet leidt tot een 
relevant slechtere MPG.  
De verdere digitalisering, bijvoorbeeld via een goede koppeling met BIM, kan helpen om de 
extra tijdsinvestering voor de tweede berekening te beperken. Tijdens de expert-consultatie 
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kwam naar voren dat deze extra stap ook van toegevoegde waarde is voor beleggers en 
banken, omdat zij door toetsing op een ‘as built’ berekening zeker weten dat ze het product 
krijgen dat ze hebben gekocht of gefinancierd (via groene financiering).   
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3 Theoretische deel: scenariostudie 

3.1 Plan van aanpak 

Aanvullend op het praktijkonderzoek is een theoretische scenario-/variantenstudie uitgevoerd, 
waarbij een uitgebreide set virtuele gebouwen (varianten op referentiegebouwen) is 
doorgerekend. Het voordeel van deze theoretische exercitie is dat er geen verstoring van het 
beeld is door de toevalligheden bij de geselecteerde werkelijke gebouwen. Met een 
variantenstudie op basis van referentiegebouwen zijn de diverse scenario’s en gevoeligheden 
langsgelopen. 
 

Doelstelling 
Bij de variantenstudie is het belangrijk om eerst het doel helder te hebben. Ook in 2019 heeft 
W/E adviseurs een uitgebreide variantenstudie uitgevoerd6. Hierbij is door te variëren op een 
negental (RVO)voorbeeldgebouwen, een set van 1200 woningvarianten verkregen. Het doel 
van deze studie was het verkrijgen van inzicht in het niveau van de milieuprestaties van 
reguliere woningen, en woon- en kantoorgebouwen anno 2020. Omdat dit inzicht de basis 
vormde voor het advies voor de aanscherping van de eis, moest de set representatief zijn 
voor de complete (met alle diversiteit) nieuwbouw in 2020. 
 
Bij dit project, waarbij het vooral gaat om het verkrijgen van inzicht/gevoel, is deze 
representativiteit minder van belang. Er kan volstaan worden met veel minder berekeningen. 
Richtinggevend zijn de volgende vragen: 
1. Wat zijn de in de huidige praktijk beschikbare scenario’s, waarmee bij woningen en 

woongebouwen een MPG-score ≤ 0,5 gerealiseerd kan worden? 
2. Werken deze scenario’s bij de diversiteit aan woningtypen en uitvoeringen op een 

vergelijkbare wijze door? 
3. Zijn er scenario’s, waarbij de potentiële winst bij het huidige MPG-stelsel 

(bepalingsmethode, NMD-database en afspraken) onvoldoende tot uitdrukking komt? 

3.2 Inzicht in beschikbare scenario’s (vraag 1 scenariostudie) 

 
Vraag 1: ”Wat zijn de in de huidige praktijk beschikbare scenario’s, waarmee bij woningen en 
woongebouwen een MPG-score ≤ 0,5 gerealiseerd kan worden?” 

3.2.1 Potentiële scenario’s 

Gestart is met het inventariseren van potentiële scenario’s, waarmee een lage MPG-score 
gerealiseerd kan worden. Hierbij is als afbakening aangehouden dat de scenario’s nu al 
praktisch realiseerbaar zijn, of waarvan het aannemelijk is dat dit voor 2025 het geval zal zijn. 
Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van de inzichten vanuit het praktijkonderzoek (zie 
hoofdstuk 1), eerdere onderzoeken zoals de koploperstudie (RVO) en de aanscherpingstudie 
(BZK), en eigen expertise van W/E adviseurs (o.a. via de berekeningen met GPR Materiaal). De 
scenario’s zijn te beschouwen als mogelijke oplossingsrichtingen richting een (zeer) lage MPG.  
Bij de selectie is gekeken naar scenario’s, waarvan al bewezen is dat ze tot een relevante 
verlaging van de MPG-score leiden, maar ook naar scenario’s die door de huidige bouwpraktijk 
als kansrijk worden gezien. Bij de selectie is niet geprobeerd om compleet te zijn. De basis 
gedachte is dat er bij het verlagen van de MPG, ‘meerdere wegen naar Rome’ leiden. Getracht 

 
6 ‘Onderzoek t.b.v. aanscherping MPG-eis; Inzicht in het kwaliteitsniveau bij nieuwbouw anno 2020 van 
woningen en woon- en kantoorgebouwen’ – in opdracht van Stichting Bouwkwaliteit; W/E adviseurs; Utrecht, juli 
2019. 
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is voor elke weg één of meerdere illustratieve scenario’s mee te nemen, die een goede 
indicatie bieden van wat er via die route is te bereiken. Omdat elke MPG-optimalisatie 
betekent dat er in meer of mindere mate circulaire principes worden toegepast, zijn de 5 
circulaire strategieën, die W/E adviseurs heeft opgesteld als onderlegger voor het CPG-tool 
(Circulariteit Prestatie Gebouw), als kapstok gebruikt (Figuur 3-1).  
 
Per strategie zijn een aantal scenario’s benoemd. De circulaire strategieën kunnen worden 
toegepast binnen de ‘traditionele bouw’, maar de veronderstelling is, dat een grotere stap 
vooruit haalbaar is bij de overstap naar een meer industriële bouw. Waar het gezien het 
perspectief van het jaar 2025 enigszins realistisch is, zijn er ook scenario’s opgenomen waarbij 
die industriële bouw aan de orde is. Een aantal van de strategieën overstijgt de grenzen 
tussen nieuwbouw en bestaande bouw, zoals ‘hergebruik van het beschikbare’. Deze studie is 
gericht op de regelgeving nieuwbouw, wat betekent dat de daarbij behorende afbakening 
gehanteerd wordt. Bij strategie 1 zal het scenario ‘het benutten van het bestaande casco’ dus 
niet opgenomen worden, maar wel bijvoorbeeld het hergebruik van bij sloop vrijgekomen 
dakpannen.  
In Figuur 3-2 staat een overzicht van de bekeken scenario’s. Voor de herkenbaarheid bij de 
presentatie van de resultaten zijn alle scenario’s voorzien van een code. 
 

 
Figuur 3-1: De set van 5 circulaire strategieën bij de CPG-tool. 
 
Losmaakbaarheid en industrieel bouwen worden niet als dusdanig binnen de MPG-methode 
gewaardeerd (in paragraaf 3.4 is wel een suggestie opgenomen, hoe losmaakbaarheid bij de 
MPG-methode een plek kan krijgen). Wel vormen beide principes een belangrijke schakel bij 
het realiseren van (zeer) lage MPG-scores. W/E adviseurs ziet de veel genoemde 
losmaakbaarheid en industrieel bouwen daarbij niet als aparte circulaire strategieën. Beiden 
hebben wel een relatie met meerdere van de 5 strategieën. Losmaakbaarheid is een 
belangrijke randvoorwaarde voor zowel het adaptief vermogen (strategie 4), 
productlevensduur (strategie 4), via een betere repareerbaarheid en vervangbaarheid (lagen 
van Brand), en de herbruikbaarheid (strategie 5). Industrieel bouwen betekent prefab- en 
daarmee meer efficiëntie (strategie 3), vaak ook een langere productlevensduur (strategie 4), 
een betere adaptiviteit (strategie 4), en demontabiliteit en restwaarde (strategie 5). De 
principes van losmaakbaarheid en industrieel bouwen hebben in deze studie een plek 
gekregen, doordat ze bij een deel van de scenario’s doorwerken. 
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Strategie code Scenario code

1 Benut het beschikbare BES 1 Hergebruik 'laaghangend fruit' BES-laa

2 Hergebruik casco-onderdelen BES-cas

2 Gebruik hernieuwbaar HER 1 HSB-casco + bakstenen gevel HER-hsb

2 CLT + houten gevel HER-clt

3  'Maximaal' biobased HER-bio

3 Minimaliseer milieuimpact MIN 1 MPG-optimale energieconcept MIN-ene

2 Producten met lage MKI MIN-mki

3 Materiaalefficiënt ontwerp MIN-eff

4 Creëer voorwaarden lange cycli LAN 1 Lange gebouwlevensduur LAN-geb

2 Lange productcycli LAN-pro

5 Creëer voorwaarden toekomstige cycli TOE 1  'Maximale' min-score module D TOE-mod

2 Demontabel casco TOE-dem  
Figuur 3-2: Geselecteerde scenario’s voor MPG-score ≤ 0,5. 
 
Hieronder een korte toelichting per scenario. De concrete uitwerking per referentiegebouw in 
de zin van producten, producthoeveelheden en dimensies is te vinden bij de modellering in 
paragraaf 3.2.3. 
 

1.1: BES-laa: Hergebruik 'laaghangend fruit' 
- Typering: 

Dit betreft de toepassing van tweedehandsproducten, waarbij dit geen (grote) 
consequenties heeft voor de bouwkundige (constructieve) invulling van het ontwerp. Dit 
is te zien als het ‘laaghangend fruit’.  

- Modellering in GPR Materiaal: 
In bijlage 1 is een ‘top 10’ opgenomen, van elementen die door een groep van 
deskundigen zijn gekwalificeerd als de elementen met de grootste potentie voor wat 
betreft hoogwaardig hergebruik. Voor dit scenario zijn hieruit geselecteerd: 
- Deuren 
- Kozijnen 
- Isolatie 
- Balustrades 
- Systeemwanden 
- Koelinstallaties 
- Trappen 
Daar waar deze elementen relevant zijn voor de specifieke referentie, is verondersteld 
dat tweedehands producten worden toegepast. De verwachting is dat het in praktijk 
meestal niet lukt om bij al deze elementen voor tweedehandsproducten te kiezen. Aan de 
andere kant kan ook bij elementen buiten deze top 10 hergebruik mogelijk blijken, zoals 
bij tweedehands dakbedekking. 

 
1.2: BES-cas: Hergebruik casco-onderdelen 
- Typering: 

Hier wordt bij een relevant deel van het casco gebruik gemaakt van tweedehands 
producten. Dit is niet een simpele productvervanging. Uit veiligheidsoverwegingen 
moeten de constructieve consequenties goed worden doordacht. Soms wordt 
bijvoorbeeld een grotere dimensionering toegepast om extra veiligheidsmarge in te 
bouwen. 

- Modellering in GPR Materiaal: 
Dit betreft de resterende elementen uit bijlage 1: 
- Constructies 
- Vloeren (niet-constructief, vrijdragend) 
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Het bovenstaande is vertaald naar het toepassen van tweedehandsproducten bij 
kolommen, liggers en vloeren/dakconstructies. Daar waar deze elementen voorkomen bij 
de specifieke referentie, is de inzet van tweedehandsproducten verondersteld. Hierbij is 
een één-op-één-vervanging aangehouden, en geen rekening gehouden met bijvoorbeeld 
een grotere dimensionering. 
 

2.1: HER-hsb: HSB-casco + bakstenen gevel 
- Typering: 

Houtskeletbouw betreft een bouwmethode, waarbij bijna alle verschijningsvormen 
mogelijk zijn, die ook bij traditionele ‘zware’ bouw voorkomen. Aandachtpunt is de invloed 
van de lichte bouwwijze op de energieprestatie. Bij de BENG-eisen is extra ruimte 
opgenomen, om te voorkomen dat de lichte bouwwijze betekent dat er meer 
voorzieningen (extra materialen) nodig zijn dan bij een zware bouwwijze. 

- Modellering in GPR Materiaal: 
Bij dit scenario is een hsb-casco gecombineerd met een ‘standaard’ uitvoering. Hierbij is 
alleen bij producten, waar dit vanwege de hsb-methode logisch is, een van de referentie 
afwijkende productkeuze gemaakt. Bij de energieberekening is voldaan aan de BENG-
eisen voor lichte bouwwijzen. Eventuele materiaalconsequenties, zoals extra PV, zijn in de 
MPG-berekening meegenomen. 

 
2.2: HER-clt: CLT + houten gevel 
- Typering: 

Net als bij houtskeletbouw geldt ook hier dat het een bouwmethode betreft, waarbij bijna 
alle verschijningsvormen mogelijk zijn, die ook bij traditionele ‘zware’ bouw voorkomen. 

- Modellering in GPR Materiaal: 
In tegenstelling tot bij 2.1: HER-hsb is bij dit scenario gekozen voor een combinatie met 
een afbouw en inrichting gebaseerd op hout. Dit onder andere in de vorm van een 
volledig ‘houten’ gevel. Aandachtpunt is de invloed op de energieprestatie bij deze lichte 
bouwwijze. Om aan de BENG-eisen te kunnen blijven voldoen is wellicht extra materiaal 
nodig, dat nu niet is meegenomen. 

 
2.3: HER-bio: 'Maximaal' biobased 
- Typering: 

Hier is waar realistisch gekozen voor biobased producten. Hier is gefocust op de 
technieken die grootschalig toegepast kunnen worden. Daarom is bij de bouwmethode 
houtskeletbouw en geen strobouw beschouwd. Naast hout gaat het ook om bijvoorbeeld 
vlaswol (kanttekening: scoort niet beter) als isolatiemateriaal. 

- Modellering in GPR Materiaal: 
Uitgangspunt is 2.1: HER-hsb. Waar het realistisch is, zijn vervolgens de ‘standaard’ 
producten vervangen door biobased alternatieven. 

 
3.1: MIN-ene: MPG-optimale energieconcept 
- Typering: 

De keuze voor het energieconcept en de uitwerking daarvan heeft invloed op de 
materialisatie van het gebouw. Hierbij kan het gaan om de in de schil toegepaste 
producten en de installaties, waaronder ook het PV-systeem. Ook is er een invloed op de 
materiaalgebonden milieulast, die gekoppeld is aan de voorzieningen voor externe 
energielevering. Hier is voor een energieconcept gekozen waar de materiaalgebonden 
impact minimaal is (o.a. zo min mogelijk PV). 

- Modellering in GPR Materiaal: 
Het ‘standaard’ energieconcept bij de referenties is ‘all-electric’ (met elektrische 
warmtepomp). Als eerste stap is dit gewijzigd in warmtelevering op basis van 100% 
groene brandstoffen (100% fossiele brandstoffen is ongunstiger dan ‘all-electric’). Verder 
is bekeken waar andere keuzen te maken zijn, die leiden tot een verlaging van de MPG, 
maar waarbij er nog wel aan de BENG-eisen wordt voldaan. 
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3.2: MIN-mki: Producten met lage MKI 
- Typering: 

De MPG-score is naar beneden te krijgen door bij alle elementen heel bewust te kiezen 
voor het minst belastende materiaalalternatief. Hiermee is ook bij een traditionele 
bouwwijze een forse reductie te realiseren. De verwachting is dat ook bij de traditionele 
producten duurzame productverbeteringen zullen plaatsvinden. Een verwachte winst van 
‘administratieve’ aard is het beschikbaar komen van meer getoetste producten als 
alternatief voor de categorie 3 producten, waarop een opslag van 30% zit. 
 

- Modellering in GPR Materiaal: 
Hier is per element het product geselecteerd dat voor dit gebouw (en in samenhang met 
de andere producten), dat nog wel een realistisch alternatief is, en daarbij de laagste MKI 
heeft. Omdat de bouwmethode al bij strategie 2 aan de orde komt, is bij de 
draagconstructie de productkeuze zoals bij de referentie gehandhaafd. 

 
3.3: MIN-eff: Materiaalefficiënt ontwerp 
- Typering: 

Naast de materiaalkeuze, waar scenario 3.2: MIN-mki op gericht is, is ook de 
materiaalhoeveelheid relevant. Door gunstige gebouwafmetingen en slank construeren is 
de hoeveelheid materiaal te reduceren. Kanttekening is dat er vanuit kostenoverwegingen 
altijd al gestuurd wordt op zo min mogelijk materiaal. Voor een slankere constructie zal 
heel gericht met een constructeur geoptimaliseerd moeten worden. Ook bij andere 
elementen kan wat winst geboekt worden met een zorgvuldige detaillering, uitvoering en 
onderhoud. Zeker relevant is de gebouwvorm, de hoeveelheid materiaal per m2bvo is te 
beïnvloeden door bijvoorbeeld de keuze voor het aantal lagen of een hellend of plat dak. 

- Modellering in GPR Materiaal: 
Uit ervaring is bekend dat de referentiegebouwen al behoorlijk efficiënt zijn uitgevoerd. 
Het zijn recht toe recht aan ‘dozen’, zonder bijvoorbeeld gevel-inspingingen, 
overkragingen of opbouwtjes. De vorminvloed is meegenomen door te veronderstellen 
dat de gevel/bvo-verhouding met 25% verbetert, en door een extra bouwlaag te 
modelleren. Het slanker construeren is gemodelleerd door, waar een specifieke dimensie 
aangegeven kan worden, een 5% tot 10% kleinere dimensie aan te geven. 

 
4.1: LAN-geb: Lange gebouwlevensduur 
- Typering: 

Hoog op de R-ladder staat de strategie van het verlengen van de gebouwlevensduur. 
Gebouwen verliezen meestal vooral hun functie doordat ze niet meer voldoen aan de 
behoeften. Als dat het geval is, wordt er niet meer geïnvesteerd in onderhoud of een 
renovatie. De technische levensduur van het elementen is zelden het primaire motief voor 
sloop. Relevanter is de meer overstijgende kwaliteit van het gebouw (bijvoorbeeld 
beeldbepalend in de stad) en de mogelijkheid om zich aan te passen aan de 
veranderende behoeften (adaptief vermogen). Bij dit scenario is verondersteld dat het 
ontwerp en de uitvoering van het gebouw dusdanig zijn dat het een langere 
levensduurverwachting rechtvaardigt. 

- Modellering in GPR Materiaal: 
Bij de MPG-berekening mag een (langere) specifieke gebouwlevensduur opgegeven 
worden. Dit moet wel aangetoond worden met de Richtlijn specifieke gebouwlevensduur7. 
Gericht op de modellering is de in deze Richtlijn beschreven Rekenmethode ingevuld, 
waarbij bekeken is wat bij de referenties haalbaar is. De resulterende specifieke 
levensduur is bij de MPG-berekening gebruikt. Op globale wijze is bekeken wat dit voor 

 
7 https://milieudatabase.nl/wp-content/uploads/2021/11/WE-30015-Onderzoekrapport-Richtlijn-specifieke-
gebouwlevensduur-11-11-2021.pdf 
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consequenties voor de materialisatie heeft. Zo is er met 10% extra binnenwanden 
gerekend, om zo de extra milieulast voor een meer flexibele inrichting mee te nemen. 

 
4.2: LAN-pro: Lange productcycli 
- Typering: 

Bij producten die (veel) minder lang meegaan dan het gebouw zijn er gedurende de 
gebouwlevensduur vervangingen nodig, met bij elkaar een milieulast die vaak groter is 
dan die van het product dat is toegepast bij de bouw. Bij de MPG-berekening worden 
hiertoe standaard productlevensduren gehanteerd. Bij het specifieke gebouw zal de 
werkelijke productlevensduurverwachting kunnen afwijken van deze defaults. Denk 
daarbij aan een zorgvuldige detaillering, een kozijn dat minder blootgesteld wordt bij een 
dak-overstek, of aluminium kozijnen in de buurt van zee. Bij dit scenario wordt 
verondersteld dat de omstandigheden zo zijn ingericht dat relatief lange 
productlevensduren worden behaald. 

- Modellering in GPR Materiaal: 
Er zijn elementen, waar de bandbreedte in de productlevensduur, relatief groot is. Dit 
betreft meestal producten, waarbij de blootstelling aan levensduurbeperkende invloeden 
groot is. Dit geldt vooral voor de materialen in de buitenste laag van de schil, de 
afwerking, installaties en de inrichting. Hier is een 10% langere productlevensduur 
verondersteld, wat vertaald is naar een kleiner aantal eenheden product bij de invoer. 

 
5.1: TOE-mod: 'Maximale' min-score module D 
- Typering: 

Door bij de bouw al rekening te houden met het hergebruik en de (hoogwaardige) 
recycling van het bij de toekomstige vervanging of sloop vrijkomende producten, gaat de 
te verwachten milieulast gedurende de levensloop van het gebouw om laag. De MPG-
methode neemt deze (potentiële) baten mee in de module D (milieubelasting buiten de 
gebouwlevensloop). Bij dit scenario wordt gestuurd op zoveel mogelijk baten in de 
module D. Een knelpunt is dat de NMD op dit moment nog nauwelijks producten bevat, 
waarbij hergebruik als verwerkingsscenario is meegenomen. Dit is anders voor recycling, 
hier zal het bij dit scenario dus vooral om gaan. 

- Modellering in GPR Materiaal: 
Eerst is een selectie gemaakt van producten met een grote negatieve waarde bij module 
D. Een aandachtspunt hierbij was, dat dit mede veroorzaakt kan worden door verbranding 
(substitutie energieopwekking). Deze laatste optie is eruit gefilterd door geen 
kunststoffen en biobased producten toe te passen. Per referentie zijn, waar realistisch, 
de resterende producten uit de selectie toegepast. 

 
5.2: TOE-dem: Demontabel casco 
- Typering: 

De hergebruikspotentie van producten wordt bepaald door een aantal factoren, zoals de 
demontabiliteit en de marktwaarde, afhankelijk van factoren zoals de conditie en de 
maatvoering. Bij de MPG-bepalingsmethode worden deze aspecten niet afzonderlijk 
gewaardeerd. Wel kunnen de aspecten doorwerken in de verwerkingsscenario’s en K-
factor bij producten, waarbij hergebruik voorzien is. Dit betreft dus producten die bewust 
zijn ontworpen op hergebruik. Dit is anders dan de tweedehandsproducten, die bij de 
huidige bouw worden ingezet. Zoals boven is beschreven zitten er echter nog nauwelijks 
producten in de NMD, waarbij hergebruik als verwerking scenario is voorzien. Verwacht 
wordt dat dit aantal richting 2025 flink groter zal zijn. In deze studie worden bij dit 
scenario ook producten geselecteerd, waarbij toekomstig hergebruik nog niet in de 
productkaart is verwerkt, maar waarbij dit wel aannemelijk is. 

- Modellering in GPR Materiaal: 
Hier is de reductie op de MKI ingeschat op basis van de afspraken voor hergebruik in de 
NMD. Het gaat bij dit scenario niet om het ‘onvoorzien’ hergebruik, dat de inzet van 
tweedehandsproducten bij de huidige bouw betreft. Het gaat hier om het toekomstig 
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hergebruik. Daarom zijn de afspraken voor ‘voorzien’ hergebruik als basis gehanteerd. 
Opnieuw is geput uit de elementen in bijlage 1. 

3.2.2 Combinatie van scenario’s 

Natuurlijk kan ook ingezet worden op de combinatie van scenario’s. in principe is elke 
combinatie te maken. Soms zal er geen interactie zijn, en kunnen de met de afzonderlijke 
scenario’s bereikte reducties eenvoudig bij elkaar opgeteld worden. In veel gevallen zullen de 
scenario’s elkaar wel beïnvloeden. Dit kan in negatieve of positieve zin zijn.  
 
Bij het zoeken naar de optimale strategie of de combinatie van strategieën, is ook de context 
van belang. In binnenstedelijk gebied, waar altijd een doelgroep voor gebouwen is te vinden, is 
het logischer om in te zetten op een lange gebouwlevensduur door te investeren in kwaliteit 
en adaptief vermogen, desnoods bij een wat ongunstigere initiële milieu impact. In het 
buitengebied is het vaak verstandiger om van meer tijdelijkheid uit te gaan. De inzet op 
demontabiliteit/verplaatsbaarheid en een minimale MKI past dan meer.  
 
Om gevoel te krijgen voor de winst bij gecombineerde scenario’s, zijn een beperkt aantal 
logische combinaties toegevoegd. Bij het vaststellen van de combinaties is ervoor gekozen 
om dit vanuit overstijgende strategieën te doen, die soms als stromingen met aanhangers en 
tegenstanders worden gepositioneerd. Dit geeft gevoel voor wat er bij de huidige stand van 
zaken van het MPG-stelsel via een dergelijke stroming te behalen is. De 3 combinaties zijn 
onderverdeeld in ‘Traditioneel’, ‘Kringloop’ en ‘Biobased’. 
Combinatie Traditioneel (com1: tra) 
Hierbij zijn de scenario’s gecombineerd, waarmee ook bij de traditionele bouw een relevante 
MPG-reductie is te realiseren. De gecombineerde scenario’s betreffen: 
- MIN-ene: MPG-optimale energieconcept 
- MIN-mki: Producten met lage MKI 
- MIN-eff: Materiaalefficiënt ontwerp 
- LAN-geb: Lange gebouwlevensduur (deel hoge kwaliteit / niet het adaptief vermogen) 
- LAN-pro: Lange productcycli 
 
Combinatie Kringloop (com2: kri) 
Hierbij zijn de scenario’s gecombineerd, die gericht zijn op het sluiten van de kringlopen, zowel 
bij de bouw als in de toekomst bij de sloop. De gecombineerde scenario’s betreffen: 
- BES-laa: Hergebruik 'laaghangend fruit' 
- BES-cas: Hergebruik casco-onderdelen 
- TOE-mod: 'Maximale' min-score module D 
- TOE-dem: Demontabel casco 
 

Combinatie Biobased (com3: bio) 
Omdat je hier echt kan spreken van een stroming is deze combinatie opgenomen, ondanks dat 
het maar een beperkt aantal scenario’s betreft. Het scenario ‘HER-bio’ is eigenlijk al een 
combinatie omdat het scenario ‘HER-hsb’ is aangevuld met biobased bij de andere elementen 
dan het casco. Omdat het nu nog niet mogelijk om volledig biobased te bouwen, zullen soms 
ook niet-biobased producten ingezet worden. Meestal zal men dan ook bij deze producten 
aandacht besteden aan de minimale MKI. Daarom is ‘MIN-mki’ toegevoegd. 
- HER-bio: 'Maximaal' biobased 
- MIN-mki: Producten met lage MKI 

3.2.3 Opstellen eerste set gebouwvarianten 

Een eerste set gebouwvarianten is opgesteld, door de (combinatie-)scenario’s te combineren 
met een drietal referentiegebouwen. Hierbij zijn de referentiegebouwen gekozen, die op 
grotere schaal worden gebouwd (Figuur 3-3). Deze set wordt voldoende geacht voor het bij 
paragraaf 3.1.1 beschreven inzicht. Er zijn ook gebouwvarianten opgesteld gebaseerd op een 
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(realistische) combinatie van scenario’s. In Figuur 3-4 staat een overzicht van de in de eerste 
ronde doorgerekende gebouwvarianten. 
 

 
Tussen (Woning S tussen)         Twee-onder-een-kap (Woning M hoek)        Appartement 
(Woongebouw M) 

Figuur 3-3: Schematische weergave van de beschouwde referentiegebouwen. 
 

Tussen 2-1-kap Appartement

Scenario TUS KAP APP

1.1- BES-laa 1.1-BES-laa/TUS 1.1-BES-laa/KAP 1.1-BES-laa/APP

1.2- BES-cas 1.2-BES-cas/TUS 1.2-BES-cas/KAP 1.2-BES-cas/APP

2.1- HER-hsb 2.1-HER-hsb/TUS 2.1-HER-hsb/KAP 2.1-HER-hsb/APP

2.2- HER-clt 2.2-HER-clt/TUS 2.2-HER-clt/KAP 2.2-HER-clt/APP

2.3- HER-bio 2.3-HER-bio/TUS 2.3-HER-bio/KAP 2.3-HER-bio/APP

3.1- MIN-ene 3.1-MIN-ene/TUS 3.1-MIN-ene/KAP 3.1-MIN-ene/APP

3.2- MIN-mki 3.2-MIN-mki/TUS 3.2-MIN-mki/KAP 3.2-MIN-mki/APP

3.3- MIN-eff 3.3-MIN-eff/TUS 3.3-MIN-eff/KAP 3.3-MIN-eff/APP

4.1- LAN-geb 4.1-LAN-geb/TUS 4.1-LAN-geb/KAP 4.1-LAN-geb/APP

4.2- LAN-pro 4.2-LAN-pro/TUS 4.2-LAN-pro/KAP 4.2-LAN-pro/APP

5.1- TOE-mod 5.1-TOE-mod/TUS 5.1-TOE-mod/KAP 5.1-TOE-mod/APP

5.2- TOE-dem 5.2-TOE-dem/TUS 5.2-TOE-dem/KAP 5.2-TOE-dem/APP

Com1- tra Com1-tra/TUS Com1-tra/KAP Com1-tra/APP

Com2- kri Com2-kri/TUS Com2-kri/KAP Com2-kri/APP

Com3- bio Com3-bio/TUS Com3-bio/KAP Com3-bio/APP

Referentie

 
Figuur 3-4: De gebouwvarianten uit de eerste rekenronde (15 x 3 = 45 varianten). 

3.2.4 Doorrekening met GPR Materiaal 

 
Modellering 
De scenario’s zijn vertaald naar ontwerpkenmerken, op basis waarvan de MPG-invoer is vast 
te stellen. Hierbij gaat het dus om de invloed op de algemene gebouwkenmerken, de 
productkeuzen, de producthoeveelheden en dimensionering van de producten. Deze 
concretisering van de scenario’s kan op veel verschillende wijzen plaatsvinden. Getracht is 
hierbij een uitwerking te kiezen die goed inzicht geeft in de potentie van het scenario en die 
zo realistisch mogelijk is binnen de bouwpraktijk in 2025. 
 
Daarna zijn de scenario’s toegepast op de referentiegebouwen. Bij de modellering is getracht 
dit zoveel mogelijk te doen via de ‘reguliere’ invoermogelijkheden. Gericht op een correcte 
invoer van onder andere PV en externe energielevering (materiaalbelasting) is soms een 
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nieuwe BENG-berekening nodig. Waar een ‘reguliere’ invoer niet mogelijk bleek, zijn soms 
‘rekentrucs’ doorgevoerd. Waar de scenario’s ook niet via ‘rekentrucs’ in te voeren zijn, is 
kwalitatief beschreven of, en zo ja, hoe dit wel mogelijk gemaakt zou kunnen worden. De bij 
deze modellering opgedane inzichten zijn gebruikt bij het beantwoorden van vraag 4 van de 
doelstelling. In bijlage 2 is een uitgebreide toelichting op de invoer per scenario te vinden. 
 
Berekening (peildatum 22 november 2022) 
De gebouwvarianten zijn ingevoerd in en doorgerekend met het gevalideerde rekeninstrument 
GPR Materiaal (versie 5.3.0) in combinatie met de NMD-database op peildatum 2 november 
2022. Uit de in GPR Materiaal beschikbare resultaten zijn behalve de MPG, ook deelscores op 
de 5 modules, de milieu-impactscore op klimaat (CO2-equivalenten) en de Paris Proof-
indicator overgenomen. Dit om ook kort te kunnen beschouwen op enkele discussiepunten, 
zoals de biogene CO2-opslag en het gelijkwaardig meetellen van module D. De focus bij het 
gevalideerd rekenen is echter gericht op de MPG (conform de huidige afspraken en data). 

3.2.5 Resultaten en analyse MPG 

 

Kanttekeningen 
- Volatiliteit 

De resultaten betreffen een momentopname. Doordat de methode en database (NMD) 
nog in ontwikkeling zijn, is er sprake van de nodige volatiliteit. Dit betekent dat hetzelfde 
gebouw op een bepaald moment een andere MPG-score kan opleveren, dan op een 
eerder of later moment. Hierdoor kan het voorkomen dat de scenario’s die nu tot een 
reductie naar minder dan 0,50 leiden, in een later stadium onvoldoende blijken. Om die 
reden is bij elke figuur de peildatum vermeld. De onderlinge verhoudingen tussen 
bijvoorbeeld de referentie en de scenario’s zullen min of meer stabiel blijven.  

- Context 
De MPG-berekening is nu onafhankelijk van de context. Dit terwijl deze wel invloed heeft, 
zoals bij warmtelevering (als dan niet met fossiele of hernieuwbare bronnen) en de 
benodigde funderingsdiepte. Deze niet door de ontwerper te beïnvloeden 
omstandigheden maken dat een bepaalde MPG-score in de ene context (locatie) lastiger 
te realiseren is dan in de andere.  

 
Tussenwoning - TUS 
In Figuur 3-5 zijn de MPG-resultaten bij de 12 scenario’s weergegeven, met daarbij ook de 
bijdragen van de afzonderlijke modules (inclusief de negatieve score bij module D). De MPG-
score van de gebouwvariant (resultante van de positieve en negatieve bijdragen) wordt 
weergegeven met de rode streep. De rode stippellijn geeft de MPG-score bij de referentie 
aan. Met de blauwe lijnen zijn huidige MPG-eis (0,80) en de vanaf 1-1-2025 verwachte eis 
(0,50) aangegeven. In Figuur 3-6 zijn de met de scenario’s behaalde reductiepercentages te 
vinden. 
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Figuur 3-5: MPG-resultaten bij de 12 scenario’s toegepast op de referentie TUS. 
 

 
Figuur 3-6: Reductie op MPG-score bij de 12 scenario’s t.o.v. referentie TUS. 
 
Op basis van de resultaten zijn voor de referentie TUS de volgende conclusies te trekken: 
- De referentie zelf scoort al duidelijk lager dan de huidige eis (0,80), en nadert de 

verwachte eis van 0.50.  
- Alle scenario’s leiden tot een reductie van de MPG, bij 6 van de 12 scenario’s op een 

dusdanige wijze dat de MPG-score lager is dan 0,50.  
- Bij elk van de 5 circulaire strategieën (Figuur 3-1) is er wel een scenario, waarmee de 

MPG-score naar 0,50 of lager te brengen is. Kanttekening is dat bij een aantal scenario’s 
een modellering is uitgevoerd, die niet geheel conform de huidige richtlijnen is. Dit geldt 
vooral bij de scenario’s die betrekking hebben op het sluiten van de kringlopen (‘BES’ en 
‘TOE’). Het is wenselijk dat de waardering van deze strategieën binnen het MPG-stelsel 
verbetert.  

- Het scenario waarbij de meeste reductie wordt behaald is MIN-mki, wat betekent dat bij 
alle elementen gekozen wordt voor het minst belastende materiaalalternatief. Dat dit 
scenario het best scoort is logisch, omdat de basis van de MPG-bepalingsmethode het 
kiezen van minder belastende producten is.  

- De keuze voor hout en andere biobased producten blijkt tot een relevante reductie te 
leiden. Dit ondanks dat de CO2-opslag in module A bij de MPG-methode volledig 
gecompenseerd wordt door de CO2-uitstoot in module C.  

- Bovenstaand beeld bevestigt de conclusies op basis van het praktijkonderzoek (zie 
hoofdstuk 2) en de eerdere koploperstudie voor RVO, waarin bleek dat de winst vooral 
geboekt werd door de inzet op producten met een lage MKI (MIN-mki, MIN-ene) en de 
toepassing van hout (HER-hsb, HER-clt en HER-bio). Op hergebruik en recycling werd 

Variant REF-sta BES-laa BES-cas HER-hsb HER-clt HER-bio MIN-ene MIN-mki MIN-eff LAN-geb LAN-pro TOE-mod TOE-dem

MPG 0,549 0,531 0,488 0,516 0,474 0,485 0,484 0,395 0,534 0,502 0,539 0,468 0,537

reductie 0% 3% 11% 6% 14% 12% 12% 28% 3% 9% 2% 15% 2%
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nauwelijks ingezet, omdat dit praktisch nog lastig is, maar ook omdat dit beperkt 
gewaardeerd kan worden in de huidige MPG. 

- Kijkend naar de bijdrage per module dan heeft module A (productie en constructie) de 
grootste bijdrage. Bij HER-clt is module A opvallend klein. Dit komt doordat de CO2-
opslag hier een gunstig effect heeft, dat weer gecompenseerd wordt door de hoge score 
bij module C, waar de CO2 weer vrijkomt door verbranding.  

- Wel heeft ook module B een grote bijdrage, wat betekent dat duurzaam beheer, met 
aandacht voor het beperken van de impact van onderhoud en vervangingen belangrijk is. 
In de huidige inzet is optimalisatie alleen mogelijk via de productkeuze. Door de vaste 
scenario’s in de productdata is optimalisatie door bijvoorbeeld het verlengen van de 
onderhouds- en vervangingscycli niet mogelijk (zie specifiek rekenen in hoofdstuk 4). 

- Een hoge negatieve score bij module D is vooral te vinden bij de vijfde circulaire strategie 
‘TOE’. De winst door toekomstig hergebruik (TOE-dem) valt daarbij tegen. Ook bij de 
tweede strategie ‘HER’ wordt er via module D winst geboekt. Dit doordat het verbranden 
van hout gewaardeerd wordt via de substitutie van andere energieopwekkingen. 
Opvallend is dat die winst bij CLT aanzienlijk groter is dan bij HSB, wat verklaarbaar is uit 
de veel grotere massa aan hout bij de massieve CLT-systemen. De keerzijde van de 
verbranding, de impact in module C is bij CLT ook duidelijk groter. 

 
2-1-kapwoning - KAP 
In Figuur 3-7 zijn de MPG-resultaten bij de 12 scenario’s weergegeven voor de referentie KAP. 
Dit op dezelfde wijze als bij de referentie TUS. In Figuur 3-8 zijn de met de scenario’s 
behaalde reductiepercentages te vinden. 
 

 
Figuur 3-7: MPG-resultaten bij de 12 scenario’s toegepast op de referentie KAP. 
 

 
Figuur 3-8: Reductie op MPG-score bij de 12 scenario’s t.o.v. referentie KAP. 

Variant REF-sta BES-laa BES-cas HER-hsb HER-clt HER-bio MIN-ene MIN-mki MIN-eff LAN-geb LAN-pro TOE-mod TOE-dem

MPG 0,597 0,572 0,526 0,572 0,500 0,511 0,546 0,428 0,577 0,544 0,587 0,533 0,585

reductie 0% 4% 12% 4% 16% 14% 9% 28% 3% 9% 2% 11% 2%
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Op basis van de resultaten zijn voor de referentie KAP de volgende conclusies te trekken: 
- De referentie KAP scoort zoals verwacht minder goed dan de referentie TUS. Dit vooral 

door het extra geveloppervlakte. De referentie scoort met een score van net onder de 
0,60 ook nog duidelijk lager dan de huidige eis (0,80). De afstand naar de 0,50 is wel 
groter dan bij de referentie TUS. 

- Er zijn slechts 2 scenario’s waarbij de MPG-score onder de 0,50 komt, de rest levert een 
MPG-score op tussen de 0,60 en 0,50. 

- Het patroon in reducties is verder vergelijkbaar met die bij de referentie TUS, de 
conclusies komen verder dus ook overeen. 

 
Appartement - APP 
In Figuur 3-9 zijn de MPG-resultaten bij de 12 scenario’s weergegeven voor de referentie APP. 
Dit op dezelfde wijze als bij de referentie TUS. In Figuur 3-10 zijn de met de scenario’s 
behaalde reductiepercentages te vinden. 
 

 
Figuur 3-9: MPG-resultaten bij de 12 scenario’s toegepast op de referentie APP. 
 

 
Figuur 3-10: Reductie op MPG-score bij de 12 scenario’s t.o.v. referentie APP. 
 
Op basis van de resultaten zijn voor de referentie APP de volgende conclusies te trekken: 
- De referentie APP scoort zoals verwacht minder goed dan de referentie TUS, maar ook 

dan de referentie 2-1-kap. Deze situatie is afwijkende van de eerdere studies, zoals de 
studie voor de MPG-aanscherping uit 2019. Deze verschillen zijn waarschijnlijk ontstaan 
door wijzigingen in de NMD. 

- De referentie scoort met een score van net boven de 0,60 nog steeds lager dan de 
huidige eis (0,80). De afstand naar de 0,50 is nog wat groter dan bij de referentie KAP. 

Variant REF-sta BES-laa BES-cas HER-hsb HER-clt HER-bio MIN-ene MIN-mki MIN-eff LAN-geb LAN-pro TOE-mod TOE-dem

MPG 0,613 0,555 0,523 0,527 0,454 0,514 0,528 0,505 0,589 0,548 0,602 0,522 0,604

reductie 0% 9% 15% 14% 26% 16% 14% 18% 4% 11% 2% 15% 1%
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- Er is slechts 1 scenario waarbij de MPG-score onder de 0,50 komt, namelijk HER-clt. De 
reductie is met 26% groter dan bij de grondgebonden woningen. Woongebouwen met 
een constructie van CLT scoren dus goed. Bij MIN-mki wordt de 0,50 ook benaderd. De 
rest levert een MPG-score op tussen de 0,62 en 0,50. 

- Het patroon in reducties is verder vergelijkbaar met die bij de referentie TUS, de 
conclusies komen verder dus ook overeen. 

 
Combinatiescenario’s 
In Figuur 3-11 zijn, gegroepeerd per referentie, de standaard en de 3 combinatiescenario’s 
weergegeven. Dit op dezelfde wijze als bij de grafieken van de afzonderlijke scenario’s. De 
rode stippellijnen geven steeds de MPG-score bij de relevante referentie aan. In Figuur 3-12 
zijn de met de scenario’s behaalde reductiepercentages te vinden. 
 

 
Figuur 3-11: MPG-resultaten bij de 3 Combi-scenario’s toegepast op TUS, KAP en APP. 
 

 
Figuur 3-12: Reductie op MPG-score bij de 3 Combi-scenario’s t.o.v. de referentie (TUS, KAP, APP). 
 
Op basis van de resultaten zijn bij de combinatiescenario’s de volgende conclusies te trekken: 
- Alle combiscenario’s leiden tot een reductie van de MPG-score lager dan 0,5. Een MPG-

score van 0,4 of zelfs lager komt in beeld. 
- De reductie is het grootst bij ‘traditioneel’. Door het op alle fronten zo optimaal mogelijk te 

doen, is ook bij de traditionele bouw een aanzienlijke reductie te bereiken. (32% bij TUS 
en KAP en 39% bij APP). Een MPG-score van 0,4 lijkt haalbaar. 

- Ook bij ‘kringlopen’ is de reductie groot (28% bij TUS, 25% bij KAP en 34% bij APP). Deze 
combinatie, die vooral past bij het industriële bouwen, is wel een combinatie waarvan de 
uitvoering in de praktijk nog lastig is, en waarbij nog tegen de beperkingen van het 
huidige stelsel aangelopen wordt. 

Variant sta/TUS kri/TUS bio/TUS tra/TUS sta/KAP kri/KAP bio/KAP tra/KAP sta/APP kri/APP bio/APP tra/APP

MPG 0,549 0,394 0,464 0,375 0,597 0,449 0,480 0,404 0,613 0,405 0,480 0,375

reductie 0% 28% 15% 32% 0% 25% 20% 32% 0% 34% 22% 39%



 

W/E adviseurs – Eindrapport ‘Verkenning MPG-score ≤ 0,5’, 27 maart 2023 33 

Verwacht wordt dat de scenario’s bij ‘kringlopen’ nodig zullen zijn om een stap verder te 
zetten vanaf het niveau waar de reductie via ‘traditioneel’ ophoudt (dus van MPG-score 
van 0,4).  

- De reductie bij ‘biobased ’is het kleinst, maar nog steeds aanzienlijk (15% bij TUS, 20% bij 
KAP en 22% bij APP). Dit is wel de combinatie waarin slechts 2 scenario’s zijn 
samengevoegd. Een aanvulling met andere combinaties is zeker mogelijk. Ook is de 
toepassing met ‘biobased’ producten goed te combineren met industriële bouwmethoden 
(demontabele prefab elementen, in de vorm van een HSB- en CLT-casco-elementen en 
HSB-puien).  

3.2.6 Resultaten en analyse GWP en Paris-Proof 

Gericht op de klimaatdoelstellingen is de uitstoot van CO2(equivalenten) op 2 manieren 
beschouwd: 
- ‘Global Warming Potential’ (GWP) 

De milieu-impactcategorie ‘Klimaatverandering’ (1 van de 11 categorieën, die samen de 
MKI/MPG bepalen), waarbij de uitstoot van CO2-equivalenten gedurende de gehele 
gebouwlevenscyclus wordt meegenomen. 

- Paris Proof (PP) 
De Paris-Proof-Indicator, waarbij alleen naar de CO2-uitstoot in module A wordt gekeken. 
Deze manier van beschouwen is gericht op de korte termijn CO2-doelstellingen, benoemd 
als Paris Proof (2050).  

 
Tussenwoning - TUS 
In Figuur 3-13 zijn de GWP- en Paris-Proof-scores bij de 12 scenario’s weergegeven. De 
donker- en lichtbruine stippellijnen geven respectievelijk de GWP- en de Paris-Proof-score bij 
de referentie aan. Met de blauwe lijn is het maximale budget (200 kg CO2eq per m2BVO) voor 
eengezinswoningen weergeven, zoals dat is benoemd in het Paris-Proof-rekenprotocol8. 
Figuur 3-14 bevat de met de scenario’s behaalde reductiepercentages. 

 

 
Figuur 3-13: Resultaten bij GWP en Paris-Proof bij de 12 scenario’s op de referentie TUS. 
 

 
8 Rekenprotocol Paris Proof Materiaalgebonden v1.1 - versie 1.1; DGBC; Den Haag, 14 september 2022 
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Figuur 3-14: Reductie op GWP en Paris-Proof bij de 12 scenario’s t.o.v. referentie TUS. 
 
Op basis van de resultaten zijn voor de referentie TUS de volgende conclusies te trekken: 
- De GWP-score (donkerbruin) over de gehele gebouwlevensloop is het meest te 

reduceren met de scenario’s MIN-mki, TOE-mod en de drie scenario’s bij HER. 
Kanttekening bij de scenario’s bij HER is dat bij de gehele levensloop de CO2-opslag bij 
module A altijd volledig wordt gecompenseerd door de CO2-emissie in module C (-1/+1-
principe). De reductie heeft dus andere oorzaken, waaronder een minder belastend 
productieproces. 

- Bij de PP-score (lichtbruin) springt het scenario HER-clt eruit met maar liefst 82% 
reductie. Dit komt doordat de CO2-opslag bij de beschouwing van alleen module A niet 
wordt gecompenseerd door de CO2-emissie later in de levensloop.  

- Bij HER-hsb en HER-bio speelt ook dat de reductie bij deze scenario’s minder is door de 
hoeveelheid hout. Bij HER-clt betreft het massieve casco-elementen en een houten gevel. 
Bij HER-hsb gaat het om skeletbouw en een metselwerk gevel. Ook bij HER-bio betreft 
het skeletbouw.  

- De referentie scoort met een PP-score van 282 fors (41%) boven het CO2eq-budget van 
200 kg CO2eq/m2BVO. Alleen bij de scenario’s HER-clt (ruimschoots) en MIN-mki (maar 
net) wordt aan het CO2eq-budget voldaan. 

 
2-1-kapwoning - KAP 
In Figuur 3-15 zijn de resultaten op GWP en Paris-Proof bij de 12 scenario’s weergegeven voor 
de referentie KAP. Dit op dezelfde wijze als bij de referentie TUS. In Figuur 3-16 zijn de met de 
scenario’s behaalde reductiepercentages te vinden. 
 

 
Figuur 3-15: Resultaten bij GWP en Paris-Proof bij de 12 scenario’s op de referentie KAP. 
 

Variant REF-sta BES-laa BES-cas HER-hsb HER-clt HER-bio MIN-ene MIN-mki MIN-eff LAN-geb LAN-pro TOE-mod TOE-dem

GWP 354 341 308 292 277 247 317 244 342 315 350 283 343

reductie 0% 4% 13% 18% 22% 30% 10% 31% 4% 11% 1% 20% 3%

PP 282 273 228 225 51 207 256 193 270 282 280 241 281

reductie 0% 3% 19% 20% 82% 27% 9% 32% 4% 0% 1% 15% 0%
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Figuur 3-16: Reductie op GWP en Paris-Proof bij de 12 scenario’s t.o.v. referentie KAP. 
 
Op basis van de resultaten zijn bij de combinatiescenario’s de volgende conclusies te trekken: 
- Bij de GWP-score (donkerbruin) komt het patroon in reducties overeen met dat bij de 

referentie TUS. De scores liggen allen op en wat hoger niveau.  
- Bij de PP-score (lichtbruin) scoort de referentie KAP duidelijk ongunstiger dan bij de 

referentie TUS. Het patroon in reductiepercentages is wel weer vergelijkbaar. Wel liggen 
de percentages iets hoger, en vooral bij de drie scenario’s bij HER. De reductie bij HER-clt 
bedraagt zelfs 89%, waarmee dit scenario ruimschoots binnen het budget blijft. 

 
Appartement APP 
In Figuur 3-17 zijn de resultaten op GWP en Paris-Proof bij de 12 scenario’s weergegeven voor 
de referentie KAP. Dit op dezelfde wijze als bij de referentie TUS. In Figuur 3-18 zijn de met de 
scenario’s behaalde reductiepercentages te vinden. Let wel, bij de referentie APP geldt het 
maximale budget van 220 kg CO2eq per m2BVO voor meergezinswoningen (blauwe lijn). 
 

 
Figuur 3-17: Resultaten bij GWP en Paris-Proof bij de 12 scenario’s op de referentie APP. 
 

 
Figuur 3-18: Reductie op GWP en Paris-Proof bij de 12 scenario’s t.o.v. referentie APP. 
 
 

Variant REF-sta BES-laa BES-cas HER-hsb HER-clt HER-bio MIN-ene MIN-mki MIN-eff LAN-geb LAN-pro TOE-mod TOE-dem

GWP 373 356 318 332 296 276 355 262 357 330 368 311 362

reductie 0% 4% 15% 11% 21% 26% 5% 30% 4% 11% 1% 16% 3%

PP 324 309 262 254 37 223 280 213 309 324 321 287 323

reductie 0% 5% 19% 22% 89% 31% 14% 34% 5% 0% 1% 11% 0%

Variant REF-sta BES-laa BES-cas HER-hsb HER-clt HER-bio MIN-ene MIN-mki MIN-eff LAN-geb LAN-pro TOE-mod TOE-dem

GWP 373 330 303 278 249 262 351 296 353 323 366 282 363

reductie 0% 11% 19% 25% 33% 30% 6% 21% 6% 14% 2% 24% 3%

PP 301 256 221 222 -28 204 293 236 281 301 297 240 301

reductie 0% 15% 27% 26% 109% 32% 3% 22% 7% 0% 1% 20% 0%
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Op basis van de resultaten zijn bij de combinatiescenario’s de volgende conclusies te trekken: 
- Bij de GWP-score (donkerbruin) komt het patroon in reducties overeen met dat bij de 

referentie TUS. De scores liggen op een vergelijkbaar niveau als bij de referentie KAP. 
Opvallend is de reductie van 19% bij BES-cas, waar die bij de referenties TUS slechts 13% 
is (waarschijnlijk door de grotere bijdrage van het casco). 

- Bij de PP-score (lichtbruin) liggen de reductiepercentages hoger, en daarbij vooral bij de 
drie scenario’s bij HER. De reductie bij HER-clt bedraagt zelfs 109%, wat betekent dat de 
CO2-opslag in module A groter is dan de CO2-emissie die vrijkomt bij de activiteiten in 
module A. 

- Door het grotere budget, wat voor woongebouwen beschikbaar is, vallen 4 scenario’s 
binnen het budget (blauwe lijn). 

3.3 Reductie bij diversiteit woningen (vraag 2 scenariostudie) 

 
Vraag 2: “Werken deze scenario’s bij de diversiteit aan woningtypen en uitvoeringen op een 
vergelijkbare wijze door?” 
 
De exacte verlaging van de MPG, die per scenario gerealiseerd wordt, zal per woningtype en 
uitvoering verschillen. In paragraaf 3.2 is al te zien dat dit geldt voor de diverse 
referentiegebouwen. Maar de diversiteit is natuurlijk groter, de woningen verschillen ook in 
vormfactoren (afmetingen) en materialisatie. Dit kan ertoe leiden dat de MPG-reductie door de 
keuze voor een bepaald scenario bij een specifieke woning nog gunstiger uitvalt. Natuurlijk 
kan ook het tegengestelde het geval blijken. Om gevoel te krijgen voor de bandbreedte in de 
met de scenario’s te behalen MPG-scores, is een tweede set berekeningen uitgevoerd waarbij 
varianten op de referentiegebouwen als basis zijn gebruikt. 

3.3.1 Selectie vormvarianten op de referentiegebouwen 

Bij het vaststellen van de set met gebouwvarianten is gebruik gemaakt van eerdere 
onderzoeken waarbij inzicht is verkregen in relevante ontwerpkenmerken voor de MPG-score.  
- In 2017 is een onderzoek uitgevoerd naar de doorwerking van de principes en parameters 

op de MPG9.  
- In 2019 is gericht op de vorige aanscherping het MPG-niveau van de in 2020 verwachte 

nieuwbouw in beeld gebracht10. Daartoe is een verdelingscurve (zowel richting de 
positieve als de negatieve kant) opgesteld, waartoe 1200 berekeningen zijn gemaakt.  

Daarnaast is gebruik gemaakt van praktijkervaringen uit de eigen adviespraktijk en de input 
van gebruikers (vooral GPR-experts) van het gevalideerde rekeninstrument GPR Materiaal. 
Hier zijn onder andere een aantal woningtypen benoemd, waarbij een goede MPG-score lastig 
te realiseren is. Deze voorgaande ervaringen hebben geleid tot een opzet waarbij twee sets 
gebouwvarianten zijn opgesteld.  
 
Gebouwvarianten op basis van vormfactoren 
Bij de eerste meest uitgebreide set wordt gebruik gemaakt van de inzichten uit de studie uit 
2019. In Figuur 3-19 is een overzicht gegeven van de gebouwtypen, variabelen en opties uit 
het onderzoek. In deze studie is een vergelijkbaar aantal variantenberekeningen niet haalbaar, 
en voor de vraagstelling ook niet nodig. Het doel is hier niet het vaststellen van een eis, maar 

 
9 Onderzoek principes en parameters MPG, 24-02-2017 
https://milieudatabase.nl/wp-content/uploads/2019/05/Eindrapport-Onderzoek-principes-en-parameters-MPG-
24-02-2017.pdf  
10 Inzicht in het kwaliteitsniveau bij nieuwbouw anno 2020-van-woningen-en-woon-en-kantoorgebouwen 
https://milieudatabase.nl/wp-content/uploads/2019/10/Eindrapport-%E2%80%98Inzicht-in-het-kwaliteitsniveau-
bij-nieuwbouw-anno-2020-van-woningen-en-woon-en-kantoorgebouwen%E2%80%99-t.b.v.-afweging-
aanscherping-grenswaarden-MPG.pdf  

https://milieudatabase.nl/wp-content/uploads/2019/05/Eindrapport-Onderzoek-principes-en-parameters-MPG-24-02-2017.pdf
https://milieudatabase.nl/wp-content/uploads/2019/05/Eindrapport-Onderzoek-principes-en-parameters-MPG-24-02-2017.pdf
https://milieudatabase.nl/wp-content/uploads/2019/10/Eindrapport-%E2%80%98Inzicht-in-het-kwaliteitsniveau-bij-nieuwbouw-anno-2020-van-woningen-en-woon-en-kantoorgebouwen%E2%80%99-t.b.v.-afweging-aanscherping-grenswaarden-MPG.pdf
https://milieudatabase.nl/wp-content/uploads/2019/10/Eindrapport-%E2%80%98Inzicht-in-het-kwaliteitsniveau-bij-nieuwbouw-anno-2020-van-woningen-en-woon-en-kantoorgebouwen%E2%80%99-t.b.v.-afweging-aanscherping-grenswaarden-MPG.pdf
https://milieudatabase.nl/wp-content/uploads/2019/10/Eindrapport-%E2%80%98Inzicht-in-het-kwaliteitsniveau-bij-nieuwbouw-anno-2020-van-woningen-en-woon-en-kantoorgebouwen%E2%80%99-t.b.v.-afweging-aanscherping-grenswaarden-MPG.pdf
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meer inzicht. Ook is de diversiteit door de materialisatie (bouwmethode, uitvoering, 
energieconcept) al grotendeels gevangen in de bij 3.2.1 uitgewerkte scenario’s.  
  

NR BV GE OP BO UI EC LE

Referentie BVO Gevel/BVO Open Bouwmethode Uitvoering Energieconcept Levensduur

1. Tussen S -50% 0% -25% be re ae -25%

2. Tussen M -25% +10% 0% kz du wa +25%

3. 2-1-kap M 0% +20% +25% st nd ae-s

4. Vrij L +25% +50% +50% hs du+ wa-s

5. Woon M +50% +75% nd+ gi

6. Woon XL a1 gg

7. Kantoor M a2

8. Kantoor XL a3

9. Woon H fu+  
Figuur 3-19: Variabelen en opties bij het onderzoek ‘Kwaliteitsniveaus nieuwbouw 2020’. 
 
In Figuur 3-20 is te zien welke variabelen en opties in deze studie zijn aangehouden bij het 
opstellen van de set met gebouwvarianten. Als vormvariabelen (blauw) zijn aangehouden het 
BVO, de gevel/BVO-verhouding (maat voor vormefficiëntie) en de verhouding open versus 
dichte geveldelen. Bij het BVO is één ongunstige optie (een meer dan 25% kleiner BVO valt 
niet binnen de reguliere bouw) en één gunstigere optie. Bij de gevel/BVO-verhouding is alleen 
naar een ongunstigere verhouding gekeken, omdat de referenties al dusdanig efficiënt zij dat 
een relevant gunstige optie niet realistisch is. Bij het aandeel open gevel is net als bij het BVO 
één ongunstige optie en één gunstigere optie aangehouden. 
De variatie op de materialisatie komt terug in de scenario’s. Om het aantal berekeningen niet al 
te groot te laten worden is per circulaire strategie één scenario gekozen, waarbij onder andere 
de mate van reductie bepalend is geweest. De geselecteerde scenario’s zijn in Figuur 3-20 te 
vinden. 
 
Gecombineerd met de scenario’s leveren de opties bij de vormvariabelen een set van 3 (NR) x 
3 (BV) x 2 (GE) x 3 (OP) x 5 (SC) = 270 gebouwvarianten op. 
 

NR BV GE OP SC

Referentie BVO Gevel/BVO Open Scenario

1. Tussen S -25% 0% -25% 1.2: BES-cas

3. 2-1-kap M 0% +20% 0% 2.2: HER-clt

5. Woon M +25% +50% 3.1: MIN-ene

4.1: LAN-geb

5.1: TOE-rec  
Figuur 3-20: Variabelen en opties bij de variantstudie. 
 
Potentieel kritische woningtypen 
Naast het systematisch ‘aftasten’ van de variabelen wordt er een tweede benadering gevolgd, 
waarbij wordt ingezoomd op woningtypen die als potentieel kritisch bekend staan: 
- Tiny-house (code: TIN) 

Dit is een woningtype (zie Figuur 3-21) met meerdere ongunstige kenmerken. Het heeft 
een klein BVO, de hoeveelheid voorzieningen per m2 BVO is groot, en een ongunstige 
vormfactor (4 gevels, 1 of 2 bouwlagen). 

- Tijdelijke woning (code: TIJ) 
Voor tijdelijke woningen met een gebouwlevensduur kleiner dan, of gelijk aan, 15 jaar 
worden vanuit het Bouwbesluit minder eisen gesteld en is geen MPG-berekening vereist. 
Inmiddels worden er ook tijdelijke woningen neergezet waar de levensduurverwachting 
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meer dan 15 jaar is en waarbij wel wordt ingezet op het bouwbesluitniveau. Omdat de 
totale milieu-impact van het gebouw (MKI) wordt vertaald naar de impact per m2bvo en 
per jaar (MPG), heeft een gebouwlevensduur van 20 of 25 jaar een ongunstige invloed op 
de MPG.  
Bij veel tijdelijke woningen worden voorzieningen getroffen om gebouwelementen te 
hergebruiken. Een vergaande vorm zijn compleet verplaatsbare woningen, waarbij het 
gehele gebouw (soms exclusief de fundering) wordt hergebruikt. Deze vergaande vormen 
van hergebruik kunnen op dit moment nog niet in de MPG-bepalingsmethode worden 
gemodelleerd (en dus ook niet gewaardeerd). Mogelijk lukt dat via (elementoverstijgende) 
productkaarten met voorzien hergebruik. Een andere optie is het ‘tweede leven’ te 
waarderen via een langere gebouwlevensduur.  
Bij de modellering is er vanuit gegaan dat de tijdelijke woning een appartement betreft, 
waarbij een niet-massieve bouwmethode (skeletbouw) is verondersteld. Deze uitvoering 
is aangeduide met ske (skelet) in plaats van de standaard in beton. 

- Studio (code: STU) 
Gericht op specifieke doelgroepen, maar ook in grote steden zoals Amsterdam, worden 
kleine appartementen gebouwd (40-60 m2 BVO). Behalve het kleine BVO is het 
voorzieningenniveau per m2 BVO groot. Bij de modellering is uitgegaan van een 
appartement in een hoogbouwcomplex (referentie Woon XL). 

 
Er zijn voor deze woningtypen (TIN, TIJ en STU) referenties opgesteld en daarnaast 
doorgerekend voor 2 scenario’s die goed toepasbaar zijn bij deze woningtypen: BES-geb 
(combinatie van de scenario’s BES-laa en BES-cas) en MIN-mki. Deze ‘specials’ leveren 
daarmee nog eens 3x3 = 9 gebouwvarianten op.  
 

 
Figuur 3-21: RVO-referentie Tiny-House. 
 

3.3.2 Resultaten vormvarianten 

 
Tussenwoning – TUS 
In Figuur 3-22 zijn de MPG-resultaten van de vormvarianten per scenario bij de referentie TUS 
weergegeven. Dit is gebeurd in de vorm van een ‘boxplot’, dat een compact inzicht geeft in de 
verdeling karakteristieken van een groot aantal varianten. De ‘boxplots’ bieden zo een goed 
inzicht in de door de vormvariatie ontstane bandbreedte per scenario. 
In de figuur zijn de belangrijkste percentielwaarden weergeven. De 50e-percentielwaarde 
(mediaan) is aangeduid met een rode markering. De 50e percentiel-waarde geeft de MPG-
score aan waar 50% van de varianten lager scoort en 50% van de varianten hoger. Met de 
blauwe lijnen zijn de huidige MPG-eis (0,80) en de vanaf 1-1-2025 verwachte eis (0,50) 
aangegeven. In Figuur 3-23 zijn de bij de figuur behorende MPG-scores te vinden. 
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Figuur 3-22: Verdeling MPG-scores bij de gebouwvarianten per scenario (referentie TUS). 
 

 
Figuur 3-23: Percentielwaarden (MPG) per scenario (bron voor Figuur 3-22). 
 
Op basis van de resultaten zijn voor de referentie TUS de volgende conclusies te trekken: 
- Bij de referentie TUS ligt de mediaan van de referentie in standaard uitvoering op 0,57. 

Alle vormvarianten scoren bij de referentie duidelijk lager dan de huidige eis van 0,80, 
maar liggen wel allen boven de 0,50. 

- Kijken we naar het gemiddelde over alle scenario’s (alle sce.), dan ligt de mediaan precies 
op 0,50. Dit betekent dat bij de helft van de vormvarianten dus onder een MPG-score van 
0,50 wordt gescoord. 

- Bij de scenario’s HER-clt en TOE-mod en MIN-ene ligt de mediaan gelijk aan of lager dan 
0,50. De laagst behaalde score is bij TOE-mod, en bedraagt 0,44.  

- Bij de scenario’s BES-cas en LAN-geb ligt de mediaan hoger dan 0,50. Hier zijn er dus 
veel ongunstige vormvarianten waarbij de MPG-score van 0,50 niet wordt behaald. Er is 
er een verdere optimalisatie nodig door het scenario rigoureuzer door te voeren, of door 
combinaties met andere scenario’s. 

 
2-1-kapwoning – KAP 
In Figuur 3-24 zijn de MPG-resultaten van de vormvarianten per scenario bij de referentie KAP 
weergegeven. Dit op dezelfde wijze als bij de referentie TUS. In Figuur 3-25 zijn weer de in de 
figuur gebruikte percentielwaarden te vinden. 

Waarden TOE-rec LAN-geb MIN-ene HER-clt BES-cas alle sce. REF-sta

Laagste waarde 0,44 0,48 0,46 0,45 0,46 0,44 0,52

5% percentiel 0,44 0,48 0,46 0,45 0,47 0,46 0,53

10% percentiel 0,45 0,49 0,47 0,46 0,47 0,46 0,53

Mediaan (50p) 0,48 0,52 0,50 0,49 0,51 0,50 0,57

90% percentiel 0,53 0,56 0,54 0,53 0,55 0,54 0,61

95% percentiel 0,55 0,57 0,55 0,54 0,56 0,55 0,63

Hoogste waarde 0,55 0,58 0,56 0,55 0,57 0,58 0,63
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Figuur 3-24: Verdeling MPG-scores bij de gebouwvarianten per scenario (referentie KAP). 
 

 
Figuur 3-25: Percentielwaarden (MPG) per scenario (bron voor Figuur 3-24). 
 
Op basis van de resultaten zijn voor de referentie KAP de volgende conclusies te trekken: 
- Bij de referentie KAP ligt de bandbreedte minder goed dan bij de referentie TUS. De 

referentie scoort met een mediaan van 0,63 wel nog duidelijk lager dan de huidige eis 
(0,80). 

- Door de ongunstige startsituatie ten opzichte van de referentie TUS, liggen de waarden 
ook bij toepassing van de scenario’s ongunstiger. Bij alle scenario’s zijn er nauwelijks 
vormvarianten waar lager dan 0,50 wordt gescoord. De mediaan ligt bij alle scenario’s, 
uitgezonderd HER-clt, bij 0,55 of hoger. Bij de twee-onder-één-kapwoningen 
(hoekwoningen) is het behalen van een MPG-score lager dan 0,50 dus een stuk lastiger. 
Er zal vaker op een combinatie van scenario’s ingezet moeten worden. 

 
Appartement – APP 
In Figuur 3-26 zijn de MPG-resultaten van de vormvarianten per scenario bij de referentie APP 
weergegeven. Dit op weer dezelfde wijze als bij de referentie TUS. In Figuur 3-27 zijn weer de 
in de figuur gebruikte percentielwaarden te vinden. 
 

Waarden TOE-rec LAN-geb MIN-ene HER-clt BES-cas alle sce. REF-sta

Laagste waarde 0,50 0,51 0,51 0,47 0,49 0,47 0,56

5% percentiel 0,50 0,51 0,52 0,48 0,49 0,49 0,56

10% percentiel 0,51 0,52 0,53 0,48 0,51 0,50 0,58

Mediaan (50p) 0,56 0,57 0,57 0,51 0,56 0,56 0,63

90% percentiel 0,62 0,63 0,63 0,56 0,62 0,61 0,69

95% percentiel 0,64 0,65 0,65 0,58 0,64 0,63 0,71

Hoogste waarde 0,65 0,66 0,66 0,59 0,65 0,66 0,72
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Figuur 3-26: Verdeling MPG-scores bij de gebouwvarianten per scenario (referentie APP). 
 

 
Figuur 3-27: Percentielwaarden (MPG) per scenario (bron voor Figuur 3-26). 

 
Op basis van de resultaten zijn voor de referentie APP de volgende conclusies te trekken: 
- De mediaan bij de referentie APP is hetzelfde als bij de referentie TUS. Wel is de 

spreiding groter.  
- De grotere spreiding is ook te zien bij de scenario’s. Er zijn scenario’s waar bepaalde 

vormvarianten (ruim) lager scoren dan 0,45. De laagste score ligt met 0,38 (HER-clt) zelfs 
onder de 0,40.  

- De mediaan bij alle scenario’s, uitgezonderd LAN-geb ligt onder de 0,50. Bij de referentie 
APP zal de inzet op één van de scenario’s vaak voldoende zijn om onder de 0,50 te 
scoren. Alleen bij echt ongunstige vormfactoren is een extra optimalisatie nodig door het 
scenario rigoureuzer door te voeren of door de combinatie met één of meerdere andere 
scenario’s. 

3.3.3 Resultaten specials: Tiny-house, Studio en Tijdelijk 

In Figuur 3-28 zijn de MPG-resultaten te vinden van de ‘speciale’ woningtypen, die, als 
ongunstig verondersteld, aan de set woningvarianten is toegevoegd. Dit op dezelfde wijze als 
bij de eerdere figuren, dus met de eisen (0,80 en 0,50) in de vorm van blauwe lijnen en de 
rode stippellijn om de score van de referentie aan te geven. Voor alle typen is steeds de 
referentie, het scenario BES-geb en het scenario MIN-mki weergegeven. In Figuur 3-29 zijn de 
met de scenario’s behaalde reductiepercentages te vinden. 

Waarden TOE-rec LAN-geb MIN-ene HER-clt BES-cas alle sce. REF-sta

Laagste waarde 0,42 0,45 0,42 0,38 0,42 0,38 0,50

5% percentiel 0,43 0,45 0,43 0,38 0,42 0,40 0,51

10% percentiel 0,43 0,46 0,43 0,38 0,43 0,42 0,51

Mediaan (50p) 0,49 0,51 0,48 0,42 0,49 0,48 0,57

90% percentiel 0,56 0,59 0,56 0,50 0,56 0,56 0,65

95% percentiel 0,59 0,61 0,59 0,52 0,58 0,58 0,67

Hoogste waarde 0,59 0,62 0,59 0,52 0,59 0,62 0,68
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Figuur 3-28: MPG-score bij scenario’s BES-geb en MIN-mki toegepast op TIN, TIJ en STU. 
 

 
Figuur 3-29: Reductie op MPG-score bij scenario’s BES-geb en MIN-mki toegepast op TIN, TIJ en STU. 
 
Op basis van de resultaten zijn voor de specials de volgende conclusies te trekken: 
- Zoals verwacht scoort het tiny-house (TIN) zeer slecht. De referentie ligt op 1,51 en dus 

ruim boven de huidige eis van 0,80. De totale MKI is echter vele malen lager dan bij 
andere woningtypen. De hoeveelheid materiaal per m2bvo is relatief erg hoog. Zelfs bij 
een relevante reductie met de scenario’s BES-geb en vooral MIN-mki blijven de scores 
zeer hoog. Ook bij een verdergaande combinatie zal de MPG-score niet lager dan 0,50 
worden.  

- Ook de MPG-score bij de tijdelijke woning is hoog. De referentie scoort met 1,026 fors 
boven de huidige eis van 0,80. Met het scenario MIN-mki is de score (0,671) onder die eis 
te brengen. Om onder de 0,50 te komen is echter meer nodig. 

- De MPG-score bij de studio is wel hoger dan het eerder bekeken appartement (APP), 
maar benadert het niveau van de andere referenties. Met het scenario MIN-mki komt de 
MPG-score net onder de 0,50. Kanttekening is dat de studio in een hoogbouwcomplex 
zit, waarbij de ervaring is dat meer bouwlagen een relevante gunstige invloed heeft op de 
MPG.  

Special

Scenario REF-sta BES-geb MIN-mki REF-ske BES-geb MIN-mki REF-sta BES-geb MIN-mki

MPG 1,503 1,387 1,073 1,026 0,829 0,671 0,667 0,530 0,490

reductie 0% 8% 29% 0% 19% 35% 0% 21% 27%

Tiny hous  (TIN) Ti jdel i jke woning (TIJ) Studio (STU)
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4 Suggesties optimalisatie MPG-stelsel 

4.1 Sturen op duurzaamheid met circulaire strategieën 

Het MPG-MKI-stelsel is jaren geleden ontwikkeld vanuit het perspectief van de traditionele 
bouw. Vanaf 2016 is het besef gegroeid dat het zo efficiënt mogelijk omgaan met voorraden 
(grondstoffen, maar bijvoorbeeld ook kwaliteit van water, bodem, lucht en biodiversiteit) niet 
voldoende is. Uiteindelijk zullen de voorraden opraken. Behoud van voorraden is alleen 
mogelijk als er sprake is van een kringloop of regeneratie.  
 

 
Figuur 4-1: Verbeelding noodzaak van circulariteit voor behoud van voorraden (bron: W/E adviseurs). 
 
Bij het sturen op duurzaamheid is de toepassing van circulaire strategieën essentieel 
gebleken. De resultaten in hoofdstuk 3 laten zien dat de meeste winst behaald wordt bij een 
combinatie van strategieën. Hierbij moet wel gezocht worden naar strategieën die elkaar 
versterken, en in ieder geval elkaar niet tegenwerken.  
Deze winst is deels binnen de traditionele bouw te realiseren, maar voor echte grote stappen 
is een transitie nodig naar een meer kringloop gedreven bouw. Relevant voor het kunnen 
benutten van de kringlopen, is de verschuiving naar een meer industriële bouw, met als 
voordelen meer standaardisering, digitalisering, een betere demontabiliteit en meer 
flexibiliteit.  
 
Belangrijk is het, dat de toepassing van circulaire strategieën, vaak ingevuld met industriële 
bouwmethoden, goed gemodelleerd en gewaardeerd kan worden binnen de MPG. De 
verwachting is dat het binnen de traditionele bouw mogelijk is om lage MPG-scores te 
realiseren, maar dat een verdere verlaging de overstap naar een meer industriële bouw 
vereist. Dit betekent bijvoorbeeld dat het invoeren van geheel demontabele casco’s bij de 
MPG-berekening mogelijk moet worden. 

4.2 Waardering circulaire strategieën binnen het MPG-stelsel 

4.2.1 Tijdens het onderzoek opgehaalde inzichten 

 
Het praktijkonderzoek 
De strategie waarbij binnen de traditioneel bouw zoveel mogelijk geoptimaliseerd wordt, wordt 
al met succes ingezet. Het gaat om de keuze van producten, de hoeveelheid en dimensies van 
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de producten (efficiëntie) en de energieconcept met een beperkte materiaalimpact. Deze 
strategie wordt binnen het huidige MPG-stelsel goed gewaardeerd.  
Recent is er veel aandacht voor de strategie gericht op hernieuwbare grondstoffen. Ook hier 
(vooral voor hout) is de modellering in de MPG-berekening goed mogelijk, en is de inzet op de 
strategie terug te vinden in een verlaging van de MPG.  
Aandachtspunt is wel de beperkte mogelijkheid om het ontwerp representatief in te kunnen 
voeren. Duurzame optimalisatie zoals een kleinere transportafstand, innovatieve producten en 
kleinere leidinglengten krijgen geen of beperkte waardering. Belangrijk is een forse uitbreiding 
van het aantal getoetste (categorie 1 of 2) producten in de NMD, bij voorkeur categorie 1. Het 
is niet te verwachten dat er voor alle elementen en productopties getoetste producten zullen 
komen. Voor deze volledige dekking zal een aanvulling met een groot aantal nieuwe categorie 
3 producten nodig zijn. Ook is de wens om meer te kunnen specificeren indien gewenst 
(specifieker rekenen). 
De strategieën gericht op het sluiten van de kringloop (bij de bouw en later bij einde 
gebouwlevensduur) en op het verlengen van de cycli (gebouw, product, onderhoud) worden 
nog weinig benut. Dit vanwege de praktische belemmeringen, zoals ten aanzien van de 
beschikbaarheid, regelgeving, ervaring en risico’s, maar ook omdat het MPG-stelsel nog 
onvoldoende mogelijkheden biedt (in modellering en waardering). Daarnaast zijn er 
mogelijkheden, die wel al zijn geïmplementeerd, maar of nog niet bekend zijn (specifieke 
gebouwlevensduur), of nog niet doorwerken (voorzien hergebruik via nieuwe productkaarten). 
Specifieke aandacht wordt gevraagd voor industrieel bouwen. Het zou de transitie van 
traditioneel naar industrieel helpen als alle duurzaamheids-voordelen van industrieel hun 
doorwerking zouden krijgen in de MPG. Hier zijn nog stappen te zetten. 
 
De scenariostudie (vraag 3 scenariostudie) 
 
Vraag 3: “Zijn er scenario’s, waarbij de potentiële winst bij het huidige MPG-stelsel 
(bepalingsmethode, NMD-database en afspraken) onvoldoende tot uitdrukking komt?” 
 
De referenties volgens traditionele bouwmethoden scoren standaard al goed op de MPG. 
Deze varianten zitten rond een MPG-score van 0,55 tot 0,65 terwijl de eis 0,80 is. Echter blijkt 
in speciale woningtypen (tiny-house en tijdelijke woning) de MPG-eis moeilijk haalbaar. 
In de scenariostudie zijn de belangrijkste circulaire strategieën toegepast op de 
referentiegebouwen. Bij meerdere strategieën bleek dat de modellering in het huidige MPG-
stelsel lastig is. Kijkend naar de resultaten bleek ook dat bij bepaalde circulaire strategieën de 
reductiepercentages klein zijn. Dit kan de ontnuchterende werkelijkheid zijn. Maar vaker bleek 
dat bewezen milieuvoordelen nog onvoldoende tot een lagere MPG-score leiden. Door 
verschillende combinaties van strategieën toe te passen is wel een sterke reductie mogelijk 
waardoor MPG-scores lager dan 0,50 behaald kunnen worden. Hieronder is per scenario’s 
beschreven wat de knelpunten bij de modellering waren en wat de milieuvoordelen zijn, die 
niet gewaardeerd bleven. 
 
1.1: BES-laa: Hergebruik 'laaghangend fruit' 
- Typering: 

De toepassing van tweedehandsproducten, het ‘laaghangend fruit’.  
- Knelpunten modellering: 

Een groot deel van de producten kan nog niet worden aangemerkt als ‘hergebruikt’ 
product in de rekensoftware. Daarnaast betreft het ook alleen de eerste productcyclus. 
Het is niet mogelijk om hergebruikte producten toe te voegen voor vervangingscycli, wat 
de winstpotentie zeker bij kortcyclische producten beperkt. 

- Achterblijvende waardering: 
Doordat in de rekensoftware niet overal hergebruikte producten kunnen worden gekozen, 
kan hiermee beperkt worden gerekend. Daarmee blijft de ‘winst’ aan de lage kant. De 
meeste winst is momenteel te behalen op hergebruik van casco-onderdelen. 
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1.2: BES-cas: Hergebruik casco-onderdelen 
- Typering: 

De toepassing van tweedehandsproducten in het casco.  
- Knelpunten modellering: 

Uit veiligheidsoverwegingen moeten de constructieve consequenties goed worden 
doordacht. Hier geldt net als bij 1.1: BES-laa dat niet alle producten kunnen worden 
geselecteerd voor tweedehands producten. Niet als compleet casco in te voeren 
(industrieel bouwen). 

- Achterblijvende waardering: 
Met deze strategie kan de MPG-score sterk verlaagd worden. Het is belangrijk dat in de 
rekensoftware bij meer producten voor hergebruik kan worden gekozen om de potentie 
volledig te benutten. 

 

2.1: HER-hsb: HSB-casco + bakstenen gevel 
- Typering: 

Lichte bouwwijze met behulp van houtskeletbouw. 
- Knelpunten modellering: 

Aandachtpunt is de invloed van de lichte bouwwijze op de energieprestatie, waardoor 
vaak meer materiaal nodig is om aan de eisen te voldoen. 

- Achterblijvende waardering: 
De keuze voor hsb heeft een gunstige invloed op de MPG. Dit ondanks dat de CO2-
opslag in module A gecompenseerd wordt door de CO2-afgifte in module C. Lopende 
discussiepunten zijn de verwerking scenario’s (meer gerecycled/hergebruikt?) en de 
subsistentie door verbranding (houtsnippers of fossiele brandstoffen).  
 

2.2: HER-clt: CLT + houten gevel 
- Typering: 

Lichte bouwwijze met behulp van clt en afbouw en inrichting gebaseerd op hout. 
- Knelpunten modellering: 

Aandachtpunt is wederom de invloed van de lichte bouwwijze op de energieprestatie, 
waardoor vaak meer materiaal nodig is om aan de eisen te voldoen. Er zijn maar enkele 
opties mogelijk in de NMD voor clt-bouw.  

- Achterblijvende waardering: 
Deze variant resulteert in een sterke verlaging van de MPG-score en wordt daarmee flink 
gewaardeerd. Over één van de mogelijke productkeuzes loopt momenteel een discussie 
over de correctheid van de productkaarten. 
 

2.3: HER-bio: 'Maximaal' biobased 
- Typering: 

Lichte bouwwijze met behulp van houtskeletbouw en biobased producten. 
- Knelpunten modellering: 

Aandachtpunt is wederom de invloed van de lichte bouwwijze op de energieprestatie, 
waardoor vaak meer materiaal nodig is om aan de eisen te voldoen. Er zijn nog 
onvoldoende opties mogelijk in de NMD voor biobased producten, met name voor Cat. 1. 

- Achterblijvende waardering: 
Door het ontbreken van categorie 1 biobased alternatieven voor veel 
producten/elementen is het niet goed mogelijk om de volledige potentie van biobased 
designs door te rekenen. Een aantal huidige categorie 3 biobased producten scoort zelfs 
slechter dan vergelijkbare producten van andere materialen. De behoefte aan meer Cat 2 
en Cat 1 producten is hoog. 

 
3.1: MIN-ene: MPG-optimale energieconcept 
- Typering: 

Aanpassing van het energieconcept. 
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- Knelpunten modellering: 
Voor het goed modelleren van het energieconcept zijn er te weinig productkaarten 
aanwezig. Zo wordt er bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt naar de herkomst van de 
warmtebron (hernieuwbare energie?) en zorgen de wisselende productkaarten van 
warmtepompen voor onrust onder de adviseurs. Het is een onderdeel dat zo bepalend is 
voor de MPG-score, maar ver onderbelicht is qua aantal te kiezen productkaarten.  

- Achterblijvende waardering: 
Momenteel kan alleen gerekend worden met de NL-mix voor elektriciteit en standaarden 
voor warmtelevering. Hier zou idealiter eigen invoer mogelijk zijn met betrekking tot 
specifieke eigenschappen van het net. 
Netto teruglevering van elektriciteit wordt op dit moment niet gewaardeerd in de MPG-
bepalingsmethode (geen negatieve invoer bij externe elektralevering). Wel word ook de 
extra piekbelasting niet meegenomen (misschien zelfs zwaardere netten nodig). 

 
3.2: MIN-mki: Producten met lage MKI 
- Typering: 

Keuze voor de minst belastende materiaalalternatieven. 
- Knelpunten modellering: 

Hoewel al veel categorie 1 producten aanwezig zijn in de database, is nog niet voor ieder 
product een alternatief te kiezen. Hierdoor moet bij veel elementen verplicht voor 
categorie 3 producten worden gekozen, wat ongunstig is voor de MPG-score door de 
opslag van 30%. Des te meer categorie 1 producten worden toegevoegd, des te 
nauwkeuriger de MPG-score wordt. 

- Achterblijvende waardering: 
Met deze variant is vooralsnog de meeste winst te behalen op de MPG-score. De 
mogelijke winst wordt nog hoger wanneer voor alle producten categorie 1 kaarten 
beschikbaar komen. 
 

3.3: MIN-eff: Materiaalefficiënt ontwerp 
- Typering: 

Reduceren van de hoeveelheid materiaal door de keuze voor gunstige gebouwafmetingen 
en slank construeren. 

- Knelpunten modellering: 
De MPG-bepalingsmethode biedt de functionaliteit om bij producten specifieke dimensies 
op te geven (schaling). Bij veel producten geldt dat deze nog niet schaalbaar zijn. 
Hierdoor moet worden ‘geschaald’ via een correctie op de hoeveelheid materiaal in plaats 
van via de nette weg van de aanpassing van de dimensionering. 

- Achterblijvende waardering: 
De referenties hebben al een efficiënte gebouwvorm en een slanke dimensionering. Een 
verdere verbetering is beperkt mogelijk. Dit scenario heeft daarmee slechts een beperkte 
invloed op de MPG-score van de referentieberekeningen. 

 
4.1: LAN-geb: Lange gebouwlevensduur 
- Typering: 

Rechtvaardiging voor een langere levensduurverwachting door de kwaliteit van het 
gebouw. 

- Knelpunten modellering: 
Hiervoor dient de Richtlijn specifieke gebouwlevensduur te worden ingevuld. Dit berust 
echter op kwalitatieve vragen (standaard, goed, uitmuntend), wat een subjectieve kant 
heeft. Schepere criteria, jurisprudentie en voorbeelden kunnen maken dat de objectiviteit 
toeneemt.  

- Achterblijvende waardering: 
De winst is anders dan gedacht niet evenredig. Dit komt doordat het aantal vervangingen 
bij een langere levensduur ook toeneemt. De winst wordt daardoor alleen bij 
langcyclische producten (casco / gevel) geboekt. Dit is echter wel de werkelijkheid.  
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4.2: LAN-pro: Lange productcycli 
- Typering: 

Gebruik maken van een langere productlevensduurverwachting. 
- Knelpunten modellering: 

Op dit moment kan binnen de rekensoftware niet met langere productlevensduren 
worden gerekend. In deze studie heeft de modellering plaatsgevonden via een correctie 
op de hoeveelheden.  
 

- Achterblijvende waardering: 
Bij het specifieke gebouw zal de werkelijke productlevensduurverwachting kunnen 
afwijken van deze default-waardes. Omdat hier niet mee gerekend kan worden wordt hier 
ook niet of nauwelijks op gestuurd bij het ontwerpen van een gebouw. 
 

5.1: TOE-mod: 'Maximale' min-score module D 
- Typering: 

Rekening houden met hergebruik en (hoogwaardige) recycling van toekomstige 
vrijkomende producten. 

- Knelpunten modellering: 
Het is nu lastig te achterhalen wat de module D-score is van de producten. Dit belemmert 
de sturing op een grote winst bij module D. Ook zijn er nog nauwelijks producten waarbij 
voorzien hergebruik is meegenomen. Module D betreft dus vooral winst door verbranding 
(biobased, kunststof) en recycling (vooral metalen). 

- Achterblijvende waardering: 
De verwerkingsscenario’s zijn als vaste scenario’s in de productkaarten meegenomen. 
Ontwerpen gericht op meer hergebruik of hoogwaardige recycling leidt niet tot een 
betere MPG. 

 
5.2: TOE-dem: Demontabel casco 
- Typering: 

De hergebruikspotentie van producten door o.a. demontabiliteit en de marktwaarde. In 
deze studie worden bij dit scenario ook producten geselecteerd, waarbij toekomstig 
hergebruik nog niet in de productkaart is verwerkt, maar waarbij dit wel aannemelijk is. 

- Knelpunten modellering: 
Zoals bij vorige scenario’s is beschreven zitten er nog nauwelijks producten in de NMD, 
waarbij hergebruik als verwerkingsscenario is voorzien. Verwacht wordt dat dit aantal 
richting 2025 groter zal zijn.  

- Achterblijvende waardering: 
Door het beperkt aantal producten met voorzien hergebruik is er maar beperkte winst te 
behalen door te sturen op deze strategie. Ook maakt het niet uit hoe de producten 
uiteindelijk in het gebouw toegepast worden (bijvoorbeeld ingestort of bereikbaar). Het 
heeft levert dus geen winst op als in het specifieke gebouw aandacht besteed wordt aan 
de demontabiliteit. 

 
Conclusies gericht op het MPG-stelsel 
De resultaten uit de praktijk (hoofdstukken 2 en 5) en de theorie (hoofdstuk 3) bevestigen 
elkaar. 
1. Als ingezet wordt op een traditionele bouwmethoden en -uitvoering (zoals bij Combi-tra), 

dan komen optimalisaties al best goed tot hun recht. Dat geldt ook voor de inzet op 
biobased. Dit ondanks dat de CO2-opslag niet tot een gunstigere MPG-score leidt (zie 
paragraaf 4.3.1). Bij de inzet op meer industriële en kringloopgerichte bouwwijzen 
(Combi-kri) is een representatieve modellering nog niet goed mogelijk en blijft de 
waardering achter.  
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2. Er is grote behoeften om het ontwerp, inclusief de vermeende duurzame 
ontwerpkenmerken, beter te kunnen modelleren, en ook om de duurzame voordelen meer 
gewaardeerd te zien. De koplopers duiden dit aan met representatief rekenen. Belangrijk 
hiervoor is een betere vulling van de NMD-productdatabase. Niet alleen met meer 
categorie 1 productkaarten, maar ook door meer variaties op de huidige productkaarten 
om bijvoorbeeld scenario’s voor toekomstig hergebruik mogelijk te maken. Ook zijn meer 
mogelijkheden om specifiek te rekenen gewenst (bijvoorbeeld bij transportafstand of 
productcycli).  

3. De grote volatiliteit is ongewenst. Hetzelfde gebouw kan op een ander moment 
(peildatum) opeens anders scoren. Een investering in een duurzame oplossing kan later 
zinloos blijken. Dit leidt tot wisselende inzichten en daarmee onduidelijkheid en 
onzekerheid. En uiteindelijk ondermijnt dit het vertrouwen in het stelsel.  

4. Er blijken meerdere oorzaken te bestaan voor het achterblijven van de toepassing en 
opbrengst van bepaalde strategieën. Het is goed die uit elkaar te trekken, omdat nu vaak 
makkelijk wordt gewezen naar een niet goed werkend systeem, of het voortrekken van 
bepaalde bouwwijzen en/of branches. Ook moet de oplossing, afhankelijk van de 
oorzaak, in een andere richting gezocht worden. De oorzaken zijn: 
- Praktisch 

Bij de toepassing van de strategie wordt men geconfronteerd met praktische 
belemmeringen, zoals gebrek aan ervaring, hogere kosten, beschikbaarheid producten 
of een groter faalrisico. Een voorbeeld is het hergebruik van producten. 

- Tegenvallende milieuwinst 
Als er echt gerekend wordt, kan het voorkomen dat de veronderstelde winst 
tegenvalt. Dit zijn de eyeopeners, die soms lastig geaccepteerd worden. Voorbeelden 
zijn de CO2-opslag (die is er wel, maar wordt weer gecompenseerd bij verwerking) en 
een langere gebouwlevensduur (niet evenredig, doordat bij verlenging ook het aantal 
productcycli toeneemt). 

- Tijdelijke beperking van het MPG-stelsel 
Het MPG-stelsel is sterk in ontwikkeling (methode, database). Er zijn veel 
optimalisaties in gang gezet. Bij een deel van de verbeterslagen duurt het enige tijd 
voordat dit de doorwerking heeft in de modelleringsmogelijkheden en/of waardering.  
Dit geldt zeker voor de doorwerking in productkaarten. Dit omdat het traject gericht 
op de opname van nieuwe productkaarten in de NMD een lange doorlooptijd kent, en 
ook de update van bestaande productkaarten lang kan duren (bij de getoetste 
producten is de maximale updatetermijn 5 jaar). Een voorbeeld is het voorzien 
hergebruik, dat slechts bij een beperkt aantal productkaarten is doorgevoerd. 

- Verbeteropgave voor het MPG-stelsel 
Hier gaat het om behoeften, waar nog niet duidelijk is, of, en zo ja, hoe en wanneer 
deze zullen doorwerken in het stelsel. Een voorbeeld betreft het modelleren en 
waarderen van het industriële bouwen. Met de mogelijkheid van het voorzien 
hergebruik wordt dit deels gedekt. Maar hiermee worden niet alle voordelen van het 
industrieel bouwen in de MPG-score meegenomen (zie paragraaf 4.3.3).  

4.3 Suggesties voor optimalisatie MPG-stelsel 

In deze paragraaf zijn suggesties opgenomen om het stelsel ten aanzien van zowel de 
modellering als de waardering te optimaliseren.  

4.3.1 Kantekening bij methodische optimalisaties 

Uit de vorige paragrafen blijkt dat de bepalingsmethode nog niet perfect is. Vaak wordt 
geopperd dat bepaalde (innovatieve) technieken en materialen benadeeld worden. Dit komt 
dan vooral doordat recente ontwikkelingen nog onvoldoende hun plek binnen de methode 
hebben gekregen. Belangrijk is dat de methode in principe ‘techniek en materiaal-
onafhankelijk’ is. Belangrijke methodische keuzen worden gemaakt binnen de TIC, en vooral 
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de BMNL (vertegenwoordiging diversiteit aan belangen). Desondanks is het kritisch blijven op 
het level-playing-field gewenst. 
 
Anders dan soms gedacht wordt kent de bepalingsmethode geen mogelijkheid van straffen en 
belonen. Er zijn geen ‘knoppen’ die politiek worden ingeregeld. De opslagfactor bij categorie 3 
is bijvoorbeeld geen straffactor, maar is bedoeld om de onvolledigheid van de LCI 
(inventarisatie ingrepen) te corrigeren. Het advies is dit nog eens zorgvuldig richting de 
praktijk te communiceren. 
Essentieel is dat de bepalingsmethode methodisch zuiver blijft, dus onder andere passend 
binnen de afspraken in de EN15804. Een voorbeeld is de CO2-opslag, die nu wel in module A 
meegenomen moet worden, maar waarbij dat ook altijd geldt voor de CO2-emissie door 
verbranding/compostering in module C, wat het nettoresultaat op 0 doet uitkomen. Als het 
gewenst wordt dat de korte termijnwinst door de CO2-opslag gewaardeerd wordt (ook wel 
aangeduid met Paris-Proof), zal dit apart van de MPG moeten gebeuren. Het Ministerie van 
BZK is een traject gestart waarbij de mogelijkheden van een op de MPG aanvullende GWP-eis 
wordt onderzocht. Bij deze GWP-eis is de (tijdelijke) CO2-opslag mogelijk wel van invloed op 
de score. 

4.3.2 Specifieker rekenen 

Tijdens de interviews werd aangegeven dat het nu (nog) moeilijk is om het ontwerp zo in te 
voeren, dat de invoer het werkelijke gebouw goed representeert. Dit voelt onbevredigend, 
zeker als men verwacht dat nu niet op te geven kenmerken, een potentiële milieuwinst 
opleveren. Hier zijn 3 oplossingsrichtingen denkbaar: 
1. Verfijning via aanvulling productkaarten in de NMD 

Deze richting is binnen de bestaande structuur te realiseren. Op dit moment wordt er 
hard gewerkt om het aantal producten te vergroten. Hierbij wordt ook de aanvulling met 
categorie 1 (merk) gestimuleerd, waarmee de berekening specifieker wordt dan bij 
categorie 2 (branche) of categorie 3 (generiek). Een situatie waar categorie 2 producten 
omgezet worden naar meerdere categorie 1 producten en waarbij categorie 3 producten 
alleen als terugvaloptie worden gebruikt is het streven. 

2. Verfijning via beter te specificeren producten in de NMD 
De mogelijkheden zijn recent uitgebreid of worden binnenkort uitgebreid. Dit door onder 
andere nieuwe schalingsmogelijkheden (begin 2023) en de mogelijkheid tot het 
meenemen van voorzien hergebruik. Het duurt nog even voordat er producten zijn waar 
deze mogelijkheden in doorwerken. Bij installaties zijn suggesties gedaan11 om de 
diversiteit aan systemen te vangen in een combinatie van bouwstenen (bijvoorbeeld de 
pomp).  

3. Functionaliteit van specifiek rekenen 
Een belangrijke kanttekening is dat specifiek rekenen een risico van bewust of onbewust 
misbruik oplevert. Duidelijke richtlijnen zijn noodzakelijk over wanneer en hoe te 
gebruiken en wat de bewijslast is. En uiteindelijk is de zorgvuldige toetsing 
doorslaggevend. Is die niet voldoende geborgd, dan is een te grote beïnvloedingsruimte 
door het specifiek rekenen af te raden. In het kader wordt een suggestie gedaan om de 
invoer en toetsing te vereenvoudigen. 
Hieronder volgen enkele voorbeelden voor de functionaliteit van specifiek rekenen: 
- Recent zijn de mogelijkheden van de specifieke gebouwlevensduur en het onvoorzien 

hergebruik in de methode en de gevalideerde rekeninstrumenten geïmplementeerd. 
Deze opties worden nog beperkt benut. Extra communicatie over deze mogelijkheden 
is gewenst.  

 
11 ‘Framewerk installaties in NMD - Onderzoek naar optimale aanpak bij opname van installatieproducten, Versie 
1.0’; Stichting W/E adviseurs; Utrecht, 30 juni 2022 
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- Bij veel gebouw(ontwerp)en worden stappen gezet om de milieulast om laag te 
brengen. Voorbeelden zijn het beperken van het transport, het toepassen van 
elektrisch materieel of het verlengen van de vervangings-/onderhoudscyclus.  
Veel zaken betreffen de modules na de productiefase, die in de EN15804 als 
scenario’s zijn aangeduid. Bij het opstellen van de LCA als voorbereiding op de 
opname van een productkaart worden de scenario’s gekozen. Dit resulteert in 
milieuprofielen (profielsets), die als vaste waarden in de productkaart opgenomen 
worden. In de gevalideerde rekeninstrumenten kan de gebruiker de scenario’s (en dus 
de waarden) niet aanpassen.  
Bij de GWW wordt op dit moment de functionaliteit onderzocht waarmee het ‘default’ 
scenario specifiek gemaakt (‘overruled’) kan worden. Dit wordt verkend voor A4 
(transport bouwplaats) en A5 (constructie). Deze functionaliteit is ook voor de B&U 
denkbaar. Een aantal voordelen van het industrieel bouwen, zoals lichtere 
bouwmethoden (A4 en A5) en minder bouwverlies (A5), meer circulaire verwerking 
(meer hergebruik, hoger recyclingpercentage) na demontage (C3, C4, D) zouden 
hierdoor beter gewaardeerd kunnen worden. Vooral bij de verder in de toekomst 
gelegen modules geldt de eerder gemaakte kanttekening waarbij men zich 
gemakkelijk rijk rekent.  

 

Suggestie vereenvoudiging invoer en toetsing 
Een suggestie is om veel sterker onderscheid te maken naar ‘default’ en ‘specifiek’ rekenen. Zo 
zou de gebruiker steeds de mogelijkheid geboden kunnen worden om met een (licht 
ongunstige) default te rekenen, of te gaan specificeren, waarmee een lagere score is te 
realiseren (natuurlijk wel conform heldere richtlijnen). De gevalideerde rekeninstrumenten 
moeten dan duidelijk maken waar specifiek is gerekend. De toetser kan zich dan op die 
onderdelen van de berekening focussen.  
Denkbaar is dat ook een deel van de elementen (met weinig invloed op de MPG) als ‘defaults’ 
behandeld worden. Hierbij is de productkeuze bijvoorbeeld standaard en hoeft alleen de 
hoeveelheid opgegeven te worden (of die wordt afgeleid op basis van het aantal eenheden 
van het element). Ook hier is specificatie toegestaan, zodat alle mogelijkheden benut kunnen 
worden.  

4.3.3 Betere waardering industrieel bouwen 

De transitie naar een meer industriële wijze van bouwen (o.a. demontabel en prefab) wordt 
noodzakelijk geacht om te komen tot een werkelijk circulaire en daarmee duurzame bouw. In 
deze paragraaf is al geconcludeerd dat de circulaire strategieën gericht op het sluiten van de 
kringlopen nog onvoldoende tot hun recht komen. Dit zal deels verbeteren als er meer 
productenkaarten beschikbaar komen waarin het voorzien hergebruik is opgenomen. Of 
hiermee alle voordelen van demontabel en prefab bouwen een plek kunnen krijgen is de vraag. 
- Echt bouwen voor de kringloop gaat verder dan het kiezen van producten met voorzien 

hergebruik. Het specifiek rekenen zou hier een oplossing kunnen bieden. Met het 
voorzien hergebruik wordt de potentie van een product aangegeven. In welke mate die 
potentie benut wordt, hangt af van de wijze waarop het product in het gebouw wordt 
toegepast. Wordt het potentieel herbruikbaar product toch ingestort dan is het niet 
terecht dat de beoogde winst door toekomstig hergebruik verzilverd wordt. Dat is pas het 
geval als het product ook demontabel wordt toegepast. Om dit aan te tonen zou gebruik 
gemaakt worden van de bestaande methode voor het vaststellen van de 
losmaakbaarheidsindex. Eventueel kan ook hier met een bandbreedte gewerkt worden, 
afhankelijk van de score op die index. Ook deze vorm van specifiek rekenen vraagt extra 
van de uitvoerder van de berekening en de toetser. 

- Aandachtspunt is dat het bij industrieel/prefab-bouwen vaak gaat om grotere elementen 
tot bijna complete gebouwen. Dit wringt met de opzet binnen de huidige structuur, 
waarbij producten altijd binnen de NL-SfB-elementen moeten passen. De behoefte aan 
elementoverstijgende producten is inmiddels erkend, en een oplossing wordt onderzocht. 
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- Andere voordelen van het industriële bouwen zijn minder bouwafval, minder transport 
(ook bouwvakkers), betere arbo, snellere bouwtijd, hogere kwaliteit en daarmee 
levensduur, en betere scheiding van de stromen bij afdanking. Een deel, zoals minder 
bouwafval en een langere levensduur, kan binnen het huidige systeem meegenomen 
worden. Andere voordelen sluiten niet aan bij de scope en/of methodische 
uitgangspunten van de MPG, zoals arbo.  

Een aanbeveling is om een verkennende studie uit te voeren naar de wijze waarop de 
voordelen van het industriële bouwen in de MPG-score nu doorwerken en hoe ze beter door 
zouden kunnen werken. 
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5 Resultaten consultatiebijeenkomst 

Op 8 december 2022 heeft een consultatie-bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij aan 
inhoudelijk experts en deskundigen uit de praktijk is gevraagd om op de resultaten van het 
praktijkonderzoek en de scenariostudie te reflecteren. Een verslag van de bijeenkomst, 
inclusief een overzicht van de deelnemers, is te vinden in bijlage 3. In dit hoofdstuk staat de 
inbreng op hoofdlijnen beschreven. 

5.1 Inbreng in relatie tot een (zeer) lage MPG-score 

De in de scenariostudie opgestelde scenario’s geven een goede dekking van de 
mogelijkheden om een lagere MPG-score te realiseren. Ook wordt onderschreven dat in 
praktijk vooral wordt ingezet op de optimalisatie (strategie 3) en op biobased (strategie 2), en 
minder op het sluiten van de kringloop (strategie 1 en 5) en levensduur/cyclus-verlenging 
(strategie 4). Dit deels door praktische belemmeringen, zoals ten aanzien van de 
beschikbaarheid, regelgeving, ervaring en risico’s, maar ook door tekortkomingen van het 
MPG-stelsel. 
 
Kijkend naar de resultaten bij zowel het praktijkonderzoek als de scenariostudie, dan lijkt het 
erop dat een MPG-score < 0,50 haalbaar is. Dat is gezien de volatiliteit van de MPG-score een 
riskante conclusie. Het gaat om berekeningen van enige tijd terug, of bij de scenariostudie op 
de peildatum van 2-12-2022 (waarbij onder andere de beruchte ongunstige warmtepomp niet 
geselecteerd is, om het beeld niet te verstoren). 

5.2 Inbreng aangaande het MPG-stelsel 

De aanscherping van de MPG-eis wordt (ook) door de koplopers als noodzakelijk impuls 
gezien richting meer duurzame/circulaire gebouwen. Wel is als belangrijke kanttekening 
meegegeven dat het MPG-stelsel en het proces erom heen op een aantal punten verbeterd 
zou moeten worden om effectiever te kunnen sturen. De verschillende stakeholders zouden 
daarbij elk hun eigen bijdrage kunnen en moeten leveren. 
 
Organisaties, die de MPG-berekening zorgvuldig en correct invullen, ervaren nu soms 
oneerlijke concurrentie. Anderen dienen bewust of onbewust berekeningen in, waarin veel 
fouten en onvolledigheden zitten. Hierbij kan het ook gaan om het correct meenemen van de 
parkeergarage of van locatiekenmerken, zoals de aanwezigheid van warmtelevering en een 
grote funderingsdiepte. Deze situatie doet zich niet alleen voor bij de omgevingsvergunning 
maar ook bij aanbestedingen van onder andere maatschappelijk vastgoed. Een betere borging 
van het eenduidig rekenen en een zorgvuldige (as-built)toetsing zijn noodzakelijk. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Voorafgaand aan het onderzoek is een 3-delige onderzoeksdoelstelling geformuleerd. Gericht 
op deze doelstellingen zijn een praktijkonderzoek, een scenariostudie en een expert-
consultatie uitgevoerd. Opvallend was, dat de tijdens de 3 activiteiten opgehaalde inzichten 
elkaar grotendeels bevestigen. In paragraaf 6.1 staan de conclusies en aanbevelingen 
betreffende de mogelijkheden om een (zeer) lage MPG-score te realiseren. Daarnaast is er 
ook veel inbreng opgehaald aangaande het MPG-stelsel en het proces erom heen. Op basis 
van deze input zijn een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd, te vinden te vinden 
in paragraaf 6.2. 

6.1 Scenario’s voor realisering (zeer) lage MPG 

Wat betreft de mogelijkheden om de MPG-score te reduceren kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden: 
 
Conclusie 1: Het is nu al mogelijk om een (zeer) lage MPG-score te realiseren. 
Zowel bij de werkelijke gebouwen als bij de scenariostudie bleek het mogelijk om tot een 
(zeer) lage MPG-score te komen. Een MPG-score van minder dan 0,5 lijkt bij de meeste 
woningtypen haalbaar. Dit wel met als belangrijke kanttekening dat dit de situatie 
weerspiegelt van het moment van de berekening (peildatum 2 november 2022). 
 

Conclusie 2: Er zijn meerdere effectieve (combinaties van) circulaire strategieën. 
Er zijn meerdere circulaire strategieën, die leiden tot een relevante reductie van de MPG. Door 
de combinatie van strategieën kan de reductie oplopen tot tientallen procenten. Wat de best 
passend (combinatie) van strategie(en) is, is ook afhankelijk van de context. In de binnenstad 
van een grote stad is het bijvoorbeeld logisch om vooral in te zetten op een lange 
gebouwlevensduur, terwijl in een sterk wisselend demografische landschap de inzet op 
demontabiliteit en hergebruik een betere keuze lijkt. 
 
Conclusie 3: Niet alle strategieën kunnen nu al goed benut worden. 
Uit de praktijk blijkt dat een forse reductie nu nog vooral behaald 
wordt met de circulaire strategieën ‘Optimalisatie’ (strategie 3) 
en ‘Biobased’ (strategie 2). Er werd minder ingezet op de 
strategieën ‘Cycliverlenging’ (strategie 4) en ‘Kringlopen’ 
(strategieën 1 en 5). Aangezien juist deze strategieën aansluiten 
bij de hogere R-strategieën, is het gewenst dat die potentie ook 
benut gaat worden. Dat dit nu nog onvoldoende het geval is 
komt deels door praktische belemmeringen, zoals ten aanzien 
van de beschikbaarheid, regelgeving, ervaring en risico’s. 
Daarnaast is de modellering binnen de MPG-bepalingsmethode 
nu nog niet goed mogelijk en blijft ook de waardering achter (zie 
ook conclusie 4). 
 
➢ Aanbeveling 1: Maak een publieksversie van het rapport 

Onderzoeksdoelstelling 3 betrof de kennisoverdracht 
richting de professionals in de woningbouw. Voorzien was dat dit 
onderzoeksrapport als basis gebruikt zou kunnen worden. De vertaalslag 
zelf moet nog plaatsvinden.  
 

Bron: CPG-tool, W/E adviseurs 
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Een aanbeveling is de inzichten uit dit rapport om te zetten naar een op de doelgroepen 
toegesneden vorm. City Deal heeft het voornemen dit in ieder geval richting de 
gemeenten op te pakken. 
 

➢ Aanbeveling 2: Communiceer over de huidige mogelijkheden (voorbeeldenboek) 
Het huidige MPG-stelsel kent al meerdere mogelijkheden om de circulaire strategieën te 
benutten. Ook komen er nieuwe opties bij. De ontwikkelingen gaan snel en het is lastig om 
het overzicht te verkrijgen. 
Een aanbeveling is om hierover regelmatig en op inspirerende wijze richting de 
bouwpraktijk te communiceren. Dit zou met een online voorbeeldenboek kunnen, waarin 
bijvoorbeeld het benutten van  het onvoorzien hergebruik of van de specifieke 
gebouwlevensduur toegelicht wordt. 

6.2 Effectiever sturen met het MPG-stelsel 

De Rijksoverheid en het Transitieteam Circulaire Bouweconomie hebben de MPG aangewezen 
als hét instrument waarmee richting een meer duurzame/circulaire bouw gestuurd kan 
worden. Uit de interviews en de consultatiebijeenkomst is gebleken dat de MPG ook in de 
bouwpraktijk een centrale plek inneemt. De aanscherping van de MPG-eis wordt door de 
koplopers als noodzakelijk impuls gezien richting meer duurzame/circulaire gebouwen.  
Wel is als belangrijke kanttekening meegegeven dat het MPG-stelsel en het proces erom heen 
op een aantal punten verbeterd zou moeten worden om effectiever te kunnen sturen. De 
verschillende stakeholders zouden daarbij elk hun eigen bijdrage kunnen en moeten leveren. 
 
Hoewel dit onderzoek niet als doel had om het MPG-stelsel en het proces daaromheen tegen 
het licht te houden, zijn als er, als een soort bijvangst, toch meerdere verbetersuggesties uit 
de praktijk opgehaald. In deze paragraaf zijn een drietal conclusies opgenomen, die direct 
voortvloeien uit de vraagstelling bij dit onderzoek. De overige verbetersuggesties betreffende 
het MPG-stelsel en het proces daaromheen zijn te vinden in bijlage 4. 
 
Conclusie 4: Er is behoefte aan het representatiever kunnen rekenen. 
Zowel bij het praktijkdeel (interviews en consultatie-bijeenkomst) als bij het theoretische deel 
(scenariostudie) bleek dat er behoefte is aan het nauwkeuriger kunnen modelleren van het 
gebouw. De verwachting is dat bij het aanscherpen van de eis (en een zorgvuldige toetsing) 
die behoefte ook bij het peloton zal ontstaan. Bij de huidige eis van 0,80 volstaat een globale 
invoer met onder andere veel categorie 3 producten en de keuze van ‘gelijkwaardig’ geachte 
producten. Bij een eis rond de 0,50 zal deze werkwijze niet meer voldoen. 
 
➢ Aanbeveling 3: Benut de bestaande mogelijkheden voor een betere modellering  

Het huidige MPG-stelsel is in potentie al behoorlijk geschikt voor een representatieve 
modellering. Er zijn recent een aantal verbeteringen doorgevoerd, die soms nog hun 
doorwerking moeten krijgen in de gevalideerde rekeninstrumenten en soms wel al 
beschikbaar zijn, maar nog beperkt gebruikt worden. Dit is deels een kwestie van tijd. 
Maar een gerichte stimulering door de Stichting NMD lijkt nodig, om er voor te zorgen dat 
de potentie volledig benut zal worden. Dit door: 
- de uitbreiding van het aantal producten in de NMD, met een completere dekking met 

categorie 3 (o.a. installaties) en meer categorie 1 producten; 
- de uitbreiding van het aantal NMD-producten met voorzien hergebruik (vooral ook 

passend bij het industrieel / circulair bouwen); 
- het beter benutten van de diverse mogelijkheden tot schaling (dit voorjaar is de 

schalingsfunctionaliteit geüpdatet, met meer mogelijkheden) bij nieuwe en bestaande 
productkaarten; 
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- het heroverwegen van de functionele eenheden bij elementen met als huidige eenheid 
m2gbo (vaste last per eenheid), waardoor optimalisatie op bijvoorbeeld leidinglengte 
mogelijk wordt. 

 
➢ Aanbeveling 4: Verken de extra mogelijkheden voor een betere modellering  

Het bestaande MPG-stelsel kan beter benut worden (aanbeveling 3). Desondanks is het 
zinvol om toch te bekijken hoe de modellering nog een kwaliteitsslag kan krijgen. Dit door 
onder een verkenning (voor uitwerking zie paragraaf 4.3): 
- naar de mogelijkheden van het specifiek rekenen (wordt nu voor de GWW uitgewerkt), 

bijvoorbeeld voor de transportafstand, het gebruikte materieel en product- en 
onderhoudscycli; 

- naar de mogelijkheden om industrieel / circulair bouwen een betere plek te geven in 
het MPG-stelsel; opties zijn bijvoorbeeld het specifiek rekenen of 
elementoverstijgende producten (demontabele gebouwdelen). 

 
Conclusie 5: Bepaalde woningtypen staan (onterecht) onder druk 
In de scenariostudie zijn een aantal specifieke woningtypen beschouwd, waarvan vermoed 
wordt dat het bij die typen lastig is om een lage MPG-score te realiseren. Het resultaat is dat 
woningen met een klein bvo, met het tiny-house als uiterste, en tijdelijke/verplaatsbare 
woningen inderdaad slecht blijken te scoren. Dit is extra ongewenst omdat het vaak juist 
woningtypen betreft, waarmee invulling gegeven kan worden aan de transitie naar een 
duurzamere manier van bouwen en wonen. 
 
➢ Aanbeveling 5: Verken de opties voor een ‘eerlijkere’ sturing 

De huidige inregeling binnen het Bouwbesluit bestaat uit één eis voor alle woningtypen, 
een ongecorrigeerde absolute score, en de vergelijkingseenheid op basis van het BVO. Er 
zijn meerdere oplossingsrichtingen voor ‘eerlijkere’ sturing: 
- Gedifferentieerde eis per woningtype 

Dit helpt bij het vinden van de optimale balans tussen het prikkelen tot duurzame 
keuzen en de haalbaarheid van de diverse uitvoeringen. 

- Relatieve MPG12  
De absolute uitkomst kan, met bijvoorbeeld met een vormfactor of benchmark, 
worden vertaald naar een relatieve score. Mogelijk kan de oplossing tevens bijdragen 
aan het terugdringen van de volatiliteit. Het wordt door de praktijk als ongewenst 
ervaren dat hetzelfde gebouw op het ene moment relevant anders scoort dan op het 
andere moment. 

- Andere vergelijkingseenheid dan het BVO 
De vergelijkingseenheid bij de MPG is 1 m2bvo en 1 jaar. Dit blijkt ertoe te leiden dat 
een tiny-house duidelijk slechter scoort dan een grote villa, ook al woont in elke 
woning een vergelijkbaar huishouden.  

 
Conclusie 6: Er blijkt nauwelijks verschil tussen vergunningaanvraag en oplevering, maar… 
Eén van de vooraf geformuleerde onderzoeksdoelstellingen was het inzicht bieden in de 
verschillen tussen MPG-scores bij de vergunningaanvraag en later na de daadwerkelijke 
realisatie. Bij de in het praktijkonderzoek beschouwde projecten bleek dit verschil gering. Wel 
is geconstateerd dat er sprake is van een forse vertekening van het beeld doordat alleen 
koploperprojecten zijn beschouwd. De geïnterviewden gaven aan dat de conclusie op basis 
van koploperprojecten niet representatief is voor ‘standaard’ projecten (peloton). Ze gaven 
aan dat zij inschatten dat de afwijking bij de meeste ‘standaard’ projecten juist groot is.  
 

 
12 Hierbij is het denkbaar dat vanuit het MPG/MKI-stelsel net als nu een absolute score gegenereerd wordt, 
waarna het relatief maken gebeurt op basis van de afspraken binnen de kaders van het Bouwbesluit (en 
eventuele andere toepassingen). 
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Het positief resultaat bij de koploperprojecten komt doordat er bewust op duurzaamheid 
wordt gestuurd. Bij meerdere van deze projecten bleek dit ook samen te hangen met de 
aanspraak op de MIA/VAMIL-regeling. Onderdeel van deze regeling is dat er altijd een 
zorgvuldige ‘as-built’-toetsing wordt uitgevoerd. Deze toetsing bleek voor de koplopers de 
trigger om al vanaf het begin op duurzaamheid (lage MPG) te sturen. De ‘as-built’-toetsing 
maakt het ook minder aantrekkelijk om bij de omgevingstoets te gunstige keuzen te maken (je 
moet het nu ook echt waarmaken). Het betekende ook dat bij de verdere uitwerking na het DO 
en bij de realisatie steeds de vinger aan de pols gehouden werd. 
 
➢ Aanbeveling 6: Verken de mogelijkheden van een ‘as-built’-toetsing 

De Wet Kwaliteitsborging (WKb) biedt kansen voor een ‘as-built’-toetsing bij de MPG. 
Vanuit de WKb moet al een ‘as built’ dossier worden bijgehouden, waarmee de tweede 
berekening eenvoudiger wordt. Dat gedurende het plan- en realisatieproces andere 
keuzen gemaakt worden, is niet te vermijden. Maar aangetoond zal moeten worden dat 
dit niet leidt tot een relevant slechtere MPG.  
De verdere digitalisering, bijvoorbeeld via een goede koppeling met BIM, kan helpen om 
de extra tijdsinvestering voor de tweede berekening te beperken. Tijdens de expert-
consultatie kwam naar voren dat deze extra stap ook van toegevoegde waarde is voor 
beleggers en banken, omdat zij door toetsing op een ‘as built’ berekening zeker weten 
dat ze het product krijgen dat ze hebben gekocht of gefinancierd (via groene 
financiering). 
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Bijlage 1: Gebouwelementen voor hoogwaardig hergebruik13 

 
13 Bron: ‘Beslisboom Hergebruik (ge)bouwelementen - Een leertraject om te komen tot een praktisch hulpmiddel 
voor de kwaliteitstoetsing van her te gebruiken bouwelementen.’; SGS Search; 30 maart 2021 
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Bijlage 2: Toelichting materialisatie scenario’s 

De materialisatie van de als basis gebruikte referenties is volledig gebaseerd op categorie 2 
en 3 producten met een betonnen casco, een traditionele afbouw en een all-electric 
warmteconcept (elektrische warmtepomp). Verder voldoen de referenties aan de BENG-eisen. 
Voor de scenario’s gelden de volgende uitganspunten: 
 
1.1: BES-laa 
Dit scenario betreft de toepassing van tweedehandsproducten, waarbij dit geen (grote) 
consequenties heeft voor de bouwkundige (constructieve) invulling van het ontwerp. Te zien 
als het ‘laaghangend fruit’.  
Voor dit scenario zijn voor de volgende producten hergebruik toegepast door middel van de 
‘hergebruik’ functie in GPR Materiaal: 
- Buitenkozijnen 
- Buitendeuren 
- Binnendeuren 
- Dakbedekking 
- Niet-dragende binnenwanden en systeemwanden 
- Balustrades 
- Luchtdistributiesysteem 
 
1.2: BES-cas 
Hier wordt bij een relevant deel van het casco gebruik gemaakt van tweedehands producten. 
Dit is niet een simpele productvervanging. Uit veiligheidsoverwegingen moeten de 
constructieve consequenties goed worden doordacht. Soms wordt bijvoorbeeld een grotere 
dimensionering toegepast om extra veiligheidsmarge in te bouwen. 
Dit betreft de resterende elementen uit bijlage 1, wederom met de ‘hergebruik’ functie in GPR 
Materiaal: 
- Vloerconstructie 
- Balkon en galerijvloeren 
- Spouwmuren binnenblad 
- Dakconstructie 

 
2.1: HER-hsb 
Houtskeletbouw betreft een bouwmethode, waarbij bijna alle verschijningsvormen mogelijk 
zijn, die ook bij traditionele ‘zware’ bouw voorkomen. Aandachtpunt is de invloed van de lichte 
bouwwijze op de energieprestatie. 
Bij dit scenario is een hsb-casco gecombineerd met een ‘standaard’ uitvoering. Hierbij is alleen 
bij producten, waar dit vanwege de hsb-methode logisch is, een van de referentie afwijkende 
productkeuze gemaakt. Bij de energieberekening is voldaan aan de BENG-eisen voor lichte 
bouwwijzen. Eventuele materiaalconsequenties, zoals extra PV, zijn in de MPG-berekening 
meegenomen. 
HSB-producten in plaats van beton (of overige traditionele bouwproducten): 
- Verdiepingsvloeren (Cat. 3) 
- Spouwmuren binnenblad (Cat. 2) 
- Dakconstructie (Cat. 2) 
- Niet dragende binnenwanden/systeemwanden (Cat. 2) 
- Centrale/interne trappen (Cat. 3) 
- Balustrades (Cat. 3) 

 

2.2: HER-clt 
Net als bij houtskeletbouw geldt ook hier dat het een bouwmethode betreft, waarbij bijna alle 
verschijningsvormen mogelijk zijn, die ook bij traditionele ‘zware’ bouw voorkomen. In 
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tegenstelling tot bij 2.1: HER-hsb is bij dit scenario gekozen voor een combinatie met een 
afbouw en inrichting gebaseerd op hout. 
Aanvullend op scenario 2.1: HER-hsb: 
- CLT Stora Enso constructies (Cat. 1)14 
 
2.3: HER-bio 
Hier is waar realistisch gekozen voor biobased producten. Er is gefocust op de technieken die 
grootschalig toegepast kunnen worden. Daarom is bij de bouwmethode houtskeletbouw en 
geen strobouw beschouwd. 

Aanvullend op scenario 2.1: HER-hsb: 
- Vloerisolatie: Cellulose (Cat. 3) 
- Gevelisolatie: Houtvezel isolatie (Cat. 3) 
- 50% gevelbekleding hout (Cat. 2) i.p.v. baksteenmetselwerk 
- Vensterbanken: Natuursteen (Cat. 3) 
- Verlaagde plafonds: Houtwolcement (Cat. 3) 
- Dakafwerking: Rieten dak (EGW, Cat. 3); Plantaardig membraan met begroend dak (MGW, 

Cat. 3) 
 
3.1: MIN-ene 
De keuze voor het energieconcept en de uitwerking daarvan heeft invloed op de materialisatie 
van het gebouw. Hierbij kan het gaan om de in de schil toegepaste producten en de 
installaties, waaronder ook het PV-systeem. Ook is er een invloed op de materiaalgebonden 
milieulast, die gekoppeld is aan de voorzieningen voor externe energielevering. Hier is voor 
een energieconcept gekozen waar de materiaalgebonden impact minimaal is. 
Het ‘standaard’ energieconcept bij de referenties is ‘all-electric’ (met elektrische warmtepomp) 
volgens Bouwbesluit-eisen. Als eerste stap is dit gewijzigd in warmtelevering op basis van 
100% groene brandstoffen (100% fossiele brandstoffen is ongunstiger dan ‘all-electric’). 
Verder is bekeken waar andere keuzes te maken zijn, die leiden tot een verlaging van de MPG, 
maar waarbij er nog wel aan de BENG-eisen wordt voldaan. Modellering in GPR Materiaal: 
- Verhoging isolatiewaardes: 

- Vloer naar Rc = 5 m2K/W 
- Gevel naar Rc = 6 m2K/W 
- Dak naar Rc = 8 m2K/W 

- Externe warmtelevering met afleverset i.p.v. elektrische warmtepomp 
- Indien PV aanwezig: PV-panelen (Cat. 1) inclusief steun, inverter en kabels i.p.v. Cat. 3 

PV-panelen 
 

3.2: MIN-mki 
De MPG-score is naar beneden te krijgen door bij alle elementen heel bewust te kiezen voor 
het minst belastende materiaalalternatief. Hiermee is ook bij een traditionele bouwwijze een 
forse reductie te realiseren. Een verwachte winst van ‘administratieve’ aard is het beschikbaar 
komen van meer getoetste producten als alternatief voor de categorie 3 producten, waarop 
een opslag van 30% zit. 
Hier is per element het product geselecteerd dat voor dit gebouw (en in samenhang met de 
andere producten), dat nog wel een realistisch alternatief is, en daarbij de laagste MKI heeft. 
Onder andere de volgende producten zijn vervangen voor producten uit Cat. 1 of Cat. 2, of 
producten met lagere MKI uit dezelfde categorie: 
- Fundering (Cat. 1 beton) 
- Vloeren (Cat. 1 beton) 
- Dekvloeren (Cat. 1) 
- Vloer-, gevel- en dakisolatie (Cat. 1 glaswol) 

 
14 Er zijn geluiden dat deze productkaart op dit moment mogelijk incorrect is. Desondanks laat deze strategie 
zien wat mogelijk is met de huidige gegevens in de NMD-productdatabase. Vergelijkbare productkaarten 
schetsen hetzelfde beeld. 
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- Baksteenmetselwerk (Cat. 2) 
- PV-panelen (Cat. 1) inclusief steun, inverter en kabels 
 
3.3: MIN-eff 
Door gunstige gebouwafmetingen en slank construeren is de hoeveelheid materiaal te 
reduceren. Voor een slankere constructie zal heel gericht met een constructeur 
geoptimaliseerd moeten worden. Ook bij andere elementen kan wat winst worden geboekt 
met een zorgvuldige detaillering, uitvoering en onderhoud. 
Uit ervaring is bekend dat de referentiegebouwen al behoorlijk efficiënt zijn uitgevoerd. Het 
zijn recht toe recht aan ‘dozen’, zonder bijvoorbeeld gevel-inspingingen, overkragingen of 
opbouwtjes. Het slanker construeren is gemodelleerd door, waar een specifieke dimensie 
aangegeven kan worden, een 5% tot 10% kleinere dimensie aan te geven. 
Dit is toegepast bij: 
- Fundering 
- Vloeren 
- Dekvloeren 
- Afwerklagen 
- Gevels 
- Vensterbanken 
- Lateien 
- Dakconstructie/-afwerking 
- Dorpels 
 

4.1: LAN-geb 
Bij dit scenario is verondersteld dat het ontwerp en de uitvoering van het gebouw dusdanig 
zijn dat het een langere levensduurverwachting rechtvaardigt. De technische levensduur van 
het elementen is zelden het primaire motief voor sloop. Relevanter is de meer overstijgende 
kwaliteit van het gebouw (bijvoorbeeld beeldbepalend in de stad) en de mogelijkheid om zich 
aan te passen aan de veranderende behoeften (adaptief vermogen). 
Bij de MPG-bepalingsmethode mag een (langere) specifieke gebouwlevensduur opgegeven 
worden. Dit moet wel aangetoond worden met de Richtlijn specifieke gebouwlevensduur15. 
Gericht op de modellering is de in deze Richtlijn beschreven Rekenmethode ingevuld, waarbij 
bekeken is wat bij de referenties haalbaar is (zie Figuur B2 op de volgende pagina). De 
resulterende specifieke levensduur is bij de MPG-berekening gebruikt. 
 

 
15 https://milieudatabase.nl/wp-content/uploads/2021/11/WE-30015-Onderzoekrapport-Richtlijn-specifieke-
gebouwlevensduur-11-11-2021.pdf 
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Figuur B2: rekenblad in GPR Gebouw op basis richtlijn Specifieke gebouwlevensduur16. 
 

4.2: LAN-pro 
Bij producten die (veel) minder lang meegaan dan het gebouw zijn er gedurende de 
gebouwlevensduur vervangingen nodig. Bij de MPG-bepalingsmethode worden hiertoe 
standaard productlevensduren gehanteerd. Bij het specifieke gebouw zal de werkelijke 
productlevensduurverwachting kunnen afwijken van deze default-waardes. Bij dit scenario 
wordt verondersteld dat de omstandigheden zo zijn ingericht dat relatief lange 
productlevensduren worden behaald. 
Er zijn elementen waar de bandbreedte in de productlevensduur relatief groot is. Dit betreft 
meestal producten, waarbij de blootstelling aan levensduurbeperkende invloeden groot is. Dit 
geldt vooral voor de materialen in de buitenste laag van de schil, de afwerking, installaties en 
de inrichting. Hier is een 10% langere productlevensduur verondersteld, wat vertaald is naar 
een kleiner aantal eenheden product bij de invoer. 
- Afwerklagen 

 
16 ‘Onderzoek Richtlijn specifieke gebouwlevensduur - Bedoeld voor toepassing bij de 
milieuprestatieberekening’; W/E adviseurs; Utrecht, 2 december 2020 
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- Dakbedekking 
- Verlaagde plafonds 
- Beglazing 
- Verwarmingsinstallatie (vloerverwarming, warmtepomp) 
- Luchtdistributiesysteem 
- Rioleringen, dakgoten en hemelwaterafvoeren 
- Sanitaire voorzieningen (toiletten, wastafels, douches) 
 
5.1: TOE-mod 
Door bij de bouw al rekening te houden met het hergebruik en de (hoogwaardige) recycling 
van het bij de toekomstige vervanging of sloop vrijkomende producten, gaat de te verwachten 
milieulast gedurende de levensloop van het gebouw omlaag. Bij dit scenario wordt gestuurd 
op zoveel mogelijk baten in de module D. 
Eerst is een selectie gemaakt van producten met een grote negatieve waarde bij module D, 
zonder milieuwinst door verbranding (substitutie energieopwekking) van biobased producten. 
Er is daarbij rekening gehouden met de verhouding module D/A. Veelal komen staal en 
aluminium producten hierbij naar boven. 
Onder andere de volgende producten zijn toegepast ter vervanging: 
- Aluminium buitendeuren, buitenkozijnen, balustrades en leuningen 
- DAWOstar gevelisolatie 
- Zinken dakgoot 
- Stalen trap 
 
5.2: TOE-dem 
De hergebruikspotentie van producten wordt bepaald door een aantal factoren, zoals de 
demontabiliteit en de marktwaarde, afhankelijk van factoren zoals de conditie en de 
maatvoering. Dit betreft dus producten die bewust zijn ontworpen op toekomstig hergebruik. 
In deze studie worden bij dit scenario ook producten geselecteerd waarbij toekomstig 
hergebruik nog niet in de productkaart is verwerkt, maar waarbij dit wel aannemelijk is. Hier is 
de reductie op de MKI ingeschat op basis van de afspraken voor ‘voorzien’ hergebruik in de 
NMD. Dit is toegepast bij de volgende elementen/producten: 
- Systeemwanden 
- Buitenkozijnen 
- Buiten- en binnendeuren 
- Luchtdistributiesysteem 
- Vrijdragende vloeren 
- Dakconstructie 
- Balustrades 
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Bijlage 3: Verslag consultatiebijeenkomst 

 
Opzet bijeenkomst 
– Locatie: BCN Utrecht CS 
– Datum: 8 december 2022 

 
– Programma: 

– Ontvangst + programma + korte voorstelronde  
– Inleiding Waarom dit onderzoek? 
– Presentatie resultaten praktijkonderzoek  
– Presentatie resultaten theoretische scenariostudie 
– Discussie in 2 groepen (proces / inhoud) 
– Plenaire terugkoppeling en discussie 
– Vervolgacties +afsluiting 

 
Deelnemers 
De uitnodiging voor de bijeenkomst is verstuurd naar een 25-tal inhoudelijke experts en 
deskundigen uit de praktijk. Hierop is door de meesten positief gereageerd, waarvan helaas 
een aantal nieuw aanwezig kon zijn op de geprikte datum. Uiteindelijk waren 14 personen op 
locatie aanwezig en hebben 2 personen het programma voor de pauze online gevolgd.  
 
Aanwezigen 
– Arko van Ekeren (Heijmans)  
– Daan Kosterman, Sam Nederend (Daiwa house)  
– Richard Klomp (Syntrus Achmea)  
– Jim Teunizen (Alba)  
– Dick van Ginkel (TBI)  
– Sebastiaan Luchies (Koopmans)  
– Thomas Geenen (Finch Buildings)  
– Menno Brouwer (RVO)  
– Gertjan de Werk (Cirkelstad) 
– David Anink (W/E adviseurs) 
– Esmeralda Hemelaar (W/E adviseurs) 
– Anne Offermans (W/E adviseurs) 
– Roy Venhuizen (W/E adviseurs)  
 
Online 
– Ruben Zonnevijlle (DGBC) 
– Johan Boterenbrood (Utrecht) 
 
Afgemeld 
– Tineke Beuker (Min. BZK) 
– Pieter Lieffering (St. NMD) 

 
Reactie naar aanleiding van presentaties 
 
Resultaten praktijkonderzoek 
Opmerkingen: 
– Er is veel gesproken over onduidelijkheden in de spelregels bij het maken van een MPG. 

Het wordt aangeraden om de heldere richtlijnen op te stellen. Ook een goed bereikbare 
helpdesk zou helpen. 
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– Een suggestie om onbewust (en bewust) verkeerde invoer te voorkomen, is het werken 
met gecertificeerde MPG-rekenaars. 

– Het proces van toetsing moet sterk verbeteren, er wordt veel ‘gesjoemeld’. Bijvoorbeeld 
met producten die niet binnen de branche vallen (categorie 2), met de hoeveelheden en de 
schaling. De vraag is wanneer een MPG-berekening nog als voldoende ‘representatief’ voor 
het gebouw beschouwd kan worden? 

– De peildatum is erg belangrijk. Door de verandering in de productkaart van de 
warmtepompen is het moeilijk om een MPG-score van 0,5 of lager te behalen. Dit 
stimuleert het sjoemelen, zeker als een eerder gemaakte berekening opeens niet blijkt te 
voldoen. Tussen bijvoorbeeld de vergunningsaanvraag en de oplevering kan veel tijd zitten 
(relevant voor o.a MIA). 

– Een mogelijke oplossing is een aparte prestatie voor het bouwkundig en het 
installatietechnisch deel, met eventueel een aparte of getrapte toets aan de eis. Daarnaast 
zouden alle typen installaties, die in BENG voorkomen ook bij de MPG-berekening gekozen 
moeten kunnen worden. 

– Gesteld is dat men in principe positief staat ten opzichte van de aanscherping, maar dat dit 
alleen gaat werken als er aan 2 randvoorwaarden is gedaan: het MPG-stelsel is voldoende 
op orde én de toetsing is voldoende op orde. 

– Daarnaast is er voor gepleit dat de kritische kanttekeningen duidelijker naar voren moeten 
komen in het eindrapport, met daarnaast duidelijke en sterke aanbevelingen richting BZK 
en de Stichting NMD. 

 
Resultaten scenariostudie 
Opmerkingen: 
– Bij de resultaten werd de peildatum gemist evenals de vermelden van het vermijden van de 

ongunstige warmtepomp, en de duiding van de context, zoals wel/geen warmtelevering.  
– Er bestaat een risico dat het beeld uit de resultaten als blijvend geldend wordt gebruikt. Dit 

terwijl het beeld ten opzichte van de eisen (0.8 dan wel 0.5) een momentopname is, bij een 
andere peildatum is dit beeld weer anders. De relatieve bewegingen (scenario’s ten 
opzichte van de referentie en ten opzichte van elkaar) zijn waarschijnlijk stabieler. 

– Er is gevraagd naar duidelijkheid rondom parkeerkelders, coherentie in 
aanbestedingen/tenders. Binnen dit onderzoek is het niet meegenomen, maar moet meer 
duidelijkheid over komen. Dit valt onder de spelregels/eenduidigheid. 

– Dat het aantal PV conform de energieprestatieberekening moet zijn wordt als oneerlijk 
gezien. De inzet op een goede energieprestatie wordt zo afgestraft.  

– Er zijn vraagtekens bij de handhaafbaarheid van één eis voor alle woningen, en/of de 
absolute ongecorrigeerde score. De vraag is of er een differentiatie komen tussen 
verschillende woningtypen, of er gewerkt moet worden met vormfactoren, of met een 
benchmark? De suggestie is ook naar BENG te kijken. 

– Er zijn vraagtekens bij de modellering en waardering van industrieel bouwen. Is deze 
voldoende? Ook zijn er zorgen over de invloed van lokale verschillen, zoals warmtelevering. 

 
Discussie groep 1: proces 
De meest relevante inbreng tijdens de discussie: 
– Eén van de oorzaken van het verschil tussen de MPG-berekening en het werkelijke gebouw 

is de lage hoeveelheid categorie 1 productkaarten. Als belangrijke redenen voor het 
achterblijven van dit aantal is genoemd: 

– Er zijn veel Europese leveranciers die alle berekeningen hebben gedaan volgens Europese 
richtlijnen, die afwijken van de voorwaarden voor de MPG. Door dit verschil kost het vaak 
teveel moeite om het om te laten zetten voor de NMD. 

– Er staan ook productkaarten in de wacht. Hierbij zijn alle berekeningen gedaan, maar is het 
onduidelijk hoe ze in de NMD moeten worden geplaatst. 
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– Een probleem wordt ervaren categorie 2 productkaarten. Het betreft bedrijven die 
producten leveren, die nagenoeg overeenkomen met producten van bedrijven die 
aangesloten zijn bij een branche. (aansluiten bij de branche is voor hun te duur). 
Desondanks mag de categorie 2 kaart niet gekozen worden, als hun product wordt 
toegepast.  

– Allen zijn het er over eens dat het opzetten en gebruiken van ‘eigen databases’ niet 
gewenst is. Dergelijke databases zorgen voor verwarring. De NMD moet leidend blijven, 
wel is een betere vulling nodig. 

– Een ander probleem is dat het bij het ontwerp aangegeven product, door de bouwer wordt 
vervangen door een alternatief, bijvoorbeeld bij leveringsproblemen. Of dit passend is 
wordt niet gecheckt bij de adviseur, ook wordt de berekening er niet op aangepast. 

– Een oplossing zou zijn om net zoals bij MIA en GPR Gebouw een ‘as built’ controle te 
houden. Hierdoor komt er meer bewustzijn over hoe het gebouw ook echt wordt 
uitgevoerd. Opnieuw wordt hierbij gewezen op het belang van een goede demarcatie, en 
dus heldere richtlijnen/spelregels. 

– Verwacht wordt dat met de invoering van de Wkb de nauwkeurigheid zal toenemen omdat 
de vergunningshouder ook verantwoordelijk wordt gesteld. 

 
Discussie groep 2: scenario’s en belemmeringen voor MPG-score ≤ 0,5 
De meest relevante inbreng tijdens de discussie: 
– De scenario’s zijn behoorlijk volledig. Wel is het belangrijk om de uitganspunten van de 

berekeningen goed in het rapport te vermelden. Een suggestie is om een scenario toe te 
voegen met de slechte warmtepomp productkaarten. 

– Naar aanleiding van de zeer ongunstige score bij de tiny-house worden vraagtekens gezet 
bij de functionele eenheid van per m2bvo per jaar. De vergelijking van een huishouden in 
een tiny-house (klein bvo, hoge MPG) en een villa (groot bvo, juist lage MPG) wordt als 
voorbeeld gegeven. Suggesties voor oplossingen: 

– Andere functionele eenheid (per gebruiker?) 
– Eisen per woningtypen 
– Introductie van een vormfactor (zoals bij BENG)?  
– Aantal opmerkingen met betrekking tot de NMD: 
– Bij biobased wordt bij de verwerkingsscenario’s uitgegaan van vooral verbranding, terwijl er 

waarschijnlijk veel meer gerecycled en verbrand zal worden.  
– Er zijn twijfels bij het correct gebruik van Module D. Met de winst in de toekomst wordt veel 

van de initiële milieubelasting ‘weggemoffeld’. De impact in module A is zeker, de winst in 
module D onzeker. De vraag is of module D gelijkwaardig opgeteld moet worden. Een optie 
is om module D apart te behandelen. 

– De overgang van A1 naar A2 gaat problemen opleveren. De oude en nieuwe milieu-impact 
categorieën zijn niet te vergelijken. Ze zullen anders geïnterpreteerd moeten worden. 

– Er zijn twijfels betreffende de gouvernantes. De vraag is of de invloed van 
belangenvertegenwoordigers, zoals via de BMNL, gewenst is. Een suggestie is om er een 
overheidsinstelling van te maken. Dit geldt ook voor de verificatie van de productkaarten. 
Deze instelling zou de reviewers aan kunnen wijzen, en zelf daarbij ook de 
volgorde/prioriteit. Nu heeft men het idee dat de grotere industrieën vaak als eerste aan de 
beurt zijn. 

– Er zijn twijfels bij een aantal schakels in de kwaliteitsborging. Er wordt getwijfeld aan de 
consistentie bij de reviewers. Ook worden er afwijkingen tussen de gevalideerde 
rekeninstrumenten ervaren. Hetzelfde gebouw levert een andere MPG-score op. BIMpact 
wordt expliciet genoemd, waarbij het ook kan liggen aan fouten in de vertaalslag van naar 
de producten en hoeveelheden. 

– Ook hier kwam de toetsing aan bod, als zeer belangrijke, maar nog ontbrekende schakel: 
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– De ‘as built’ controle is belangrijk om de vergunningsaanvraag te valideren. De MPG moet 
een serieuze plek krijgen bij de toetsing onder de Wkb. 

– Steekproefsgewijze (gedetailleerdere) checks zijn nodig om het serieus te doen nemen. Dit 
niet alleen bij koplopers, maar ook het peloton. 

– Het toezicht op het juist gebruik van categorie 2 productkaarten is onvoldoende. Er worden 
vaak voor categorie 2 kaarten gekozen, terwijl het product niet valt binnen de aangegeven 
grenzen van de representativiteit. Het is wenselijk dat categorie 2 steeds meer verdwijnt 
ten faveure van categorie 1. 

 
Plenaire nabranders 
Opmerkingen: 
– Hoe zit het met groen-financiering voor de MPG vanuit banken? Denkbaar zijn kortingen op 

basis van de MPG. Dit zou problemen op kunnen leveren bij verschillen tussen ingediend en 
‘as built’. ‘As built’-toetsing wordt hiermee nog belangrijker. Het belang van ‘as built’ 
toetsing moet duidelijk naar voren komen in het rapport. 

– Laatste punt van discussie betreft de wildgroei aan databases, met eigen rekenwaardes. 
Dit wordt als ongewenst gezien. We moeten blijven streven naar één complete database en 
methode, zodat alle gebruikers dezelfde taal spreken en de nationale afspraken hanteren. 
Als er de behoefte is om aanvullende informatie/inzichten te bieden, doe dit dan in een 
vorm waarbij de MPG-score via het gevalideerd rekenen (methode en database) wordt 
bepaald en herkenbaar wordt gepresenteerd.  
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Bijlage 4: Verbetersuggesties eenduidig rekenen 

Het MPG-stelsel kent een uitgebreide kwaliteitsborging, die er voor moet zorgen dat de data 
betrouwbaar en consistent zijn, en dat er op een eenduidige wijze gerekend wordt. Een aantal 
van de tijdens het onderzoek opgehaalde verbetersuggesties had betrekking op deze 
kwaliteitsborging. De suggesties zijn grotendeels bekend bij verantwoordelijke partijen, zoals 
de Stichting NMD en het Ministerie van BZK. Maar omdat de koplopers aangaven veel last te 
hebben van oneerlijke concurrentie, zijn de suggesties toch in deze bijlage opgenomen. 
Hieronder een overzicht van de verbetersuggesties opgedeeld naar de verschillende 
onderdelen uit Figuur B4: 
 
Verificatie van data (ad 1) 
De verificatie van data is via zorgvuldige procedures ingeregeld. Desondanks worden er vanuit 
de praktijk enige twijfels geuit over de correctheid van de productdata en daarmee ook de 
kwaliteit van de externe toets/review. Stichting NMD is bezig met een update van de 
procedure. 
 
Validatie van rekeninstrumenten (ad 2) 
De validatieprocedure blijkt nog niet voldoende. Er worden nog steeds afwijkende resultaten 
ervaren bij de gevalideerde rekeninstrumenten. Ook hier is de Stichting NMD bezig met het 
optimaliseren van de procedure. 
 
Kwaliteitsborging berekening (ad 3) 
Verreweg de zwakste schakel bij het eenduidig rekenen betreft het maken van een correcte 
berekening met de gevalideerde rekeninstrumenten. Hier worden veel bewuste of onbewuste 
fouten gemaakt. Een goed voorbeeld betreft de invoer van pv-panelen, met een grote invloed 
op de uitkomst.  
 
Dat dit onderdeel van de kwaliteitsborging niet terug te vinden in het door de Stichting NMD 
gehanteerde schema, geeft aan dat er onduidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheid 
voor dit onderdeel. Het Ministerie van BZK is eindverantwoordelijke voor het proces rond het 
Bouwbesluit en dus ook het borgen van de kwaliteit van de berekening. Het faciliteren van de 
uitvoerder van de berekening zou aan de Stichting NMD gedelegeerd kunnen worden.  
 
Ten aanzien van de modellering en invoer van het gebouw zijn er meerdere 
verbetersuggesties gedaan: 
- een heldere, voor de praktijk begrijpelijke richtlijn (met status en zorgvuldig beheer); 
- flankerende hulpmiddelen, zoals een toegankelijke en tijdig reagerende helpdesk en een 

website met o.a. FAQ’s (wel alles consistent met de richtlijn); 
- een vorm van kwaliteitsborging bij de uitvoerder van de berekening en meer 

scholingsmogelijkheden; KIWA heeft de BRL K11005 opgesteld en biedt voor bedrijven 
het certificaat BRL K11005 aan17. 

 
Toetsing en sanctionering (ad 4) 
Het blijkt dat er nauwelijks op de MPG wordt getoetst. En als dat al gebeurt, dan vooral 
procedureel en niet inhoudelijk. Zo lang dit het geval, en er ook geen sanctionering volgt, zal 
de MPG nauwelijks serieus genomen worden. Door marktpartijen, die zelf bewust sturen op 
een lage MPG-score en dit op een correcte wijze proberen te doen, wordt aangegeven dat het 
ontbreken van een zorgvuldige toetsing ertoe leidt, dat ze een oneerlijke concurrentie ervaren. 
Dit geldt voor de vergunningsaanvraag, maar ook voor aanbestedingen en prijsvragen. Zeker 

 
17 https://www.kiwa.com/nl/nl/services/certificering/brl-k11005-milieuprestatie-gebouwen-en-gww-werken/ 
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bij het specifieker rekenen (zie aanbeveling 4) is een zorgvuldige toetsing een harde 
voorwaarde om ‘gesjoemel’ te voorkomen. 
 
Ten aanzien van de toetsing en sanctionering zijn er meerdere verbetersuggesties gedaan: 
- afspraken (liefst nationaal) over de wijze waarop de handhavingstaak voor de MPG wordt 

opgepakt; 
- daarin ook afspraken over een (steekproefsgewijze) inhoudelijke toetsing, als aanvulling 

op de procedurele toetsing; 
- extra aandacht voor de toetsing en sanctionering bij prijsvragen en aanbestedingen, 

waarbij de MPG een rol speelt; 
- het meenemen van de MPG bij de ‘as-built’-toetsing binnen de Wet Kwaliteitsborging 

(WKb) 

 
 
Figuur B4: Aandachtpunten bij de kwaliteitsborging. 
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