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Takeaways
1.  Omdat de maatschappelijke en wettelijke eisen op het vlak 

van duurzaamheid steeds dringender en dwingender worden, 
moeten partijen in de bouwketen meer kennis hebben over de 
duurzaamheid van producten. 

2.  Het is noodzakelijk dat partijen productdata eenvoudig kunnen 
ontsluiten. Daarbij is het kunnen maken van een koppeling 
met andere data over producten, zoals geometrische data, 
materiaaleigenschappen en handelsinformatie, essentieel om 
efficiënt te werken. 

3.  Om het bouwen snel te verduurzamen, dienen op korte termijn 
de belangrijkste data van veel producten beschikbaar te zijn. Dat 
prevaleert boven complete data over enkele producten. Daarvoor 
moet het eenvoudiger, minder arbeidsintensief en goedkoper zijn 
om informatie te verzamelen.

Voorzitter
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De wereld staat voor grote duurzaamheidsopgaven. We willen de opwarming van de aarde zoveel mogelijk tegengaan, 
de biodiversiteit – en daarmee ook onze voedselvoorziening – herstellen en zorgen dat de aarde goed leefbaar blijft 
voor mens en dier. De bouwbranche speelt hierbij een grote rol. Het aandeel van de gebouwde omgeving in de 
wereldwijde CO2-uitstoot wordt geschat op 38 procent. De bouwbranche is bovendien grootverbruiker van primaire 
grondstoffen. Sturen op het verlagen van emissies, materiaalgebruik en achterliggende milieu-impact is dus heel 
belangrijk, zeker met het oog op een toenemend bouwvolume. 

De vraag waarover deze expertgroep zich heeft gebogen:

Welke duurzaamheidsdata over producten hebben betrokken  
partijen in de bouw-, vastgoed- en installatiesector nodig en hoe is deze  

informatie idealiter beschikbaar?

1. Maatschappelijke uitdaging – Be the change
Om opwarming van de aarde te beperken, mochten we wereldwijd op 1 januari 2020 voor maximaal 1,5 graden 
opwarming nog 400 gigaton CO2-equivalent1 uitstoten en voor maximaal 2 graden opwarming nog 1150 gigaton 
CO2-equivalent.2 En dat zijn geen hoeveelheden per dag, per maand of per jaar. Nee dat is het in totaal! Stoten we 
meer uit, dan warmt de aarde ook meer op. Voor Nederland betekent dit dat als we onder de 1,5 graden opwarming 
willen blijven, we nog maximaal 730 megaton CO2-equivalent mogen uitstoten.

38 procent CO2-uitstoot uit gebouwde omgeving
Het aandeel van de gebouwde omgeving (dat betreft alle bouwwerken van kantoren tot woningen en wegen) in 
de wereldwijde CO2-uitstoot wordt geschat op 38 procent.3 Het gaat daarbij enerzijds om de CO2-uitstoot van het 
bouwproces zelf: de zogenaamde materiaalgebonden emissies, zoals de winning, productie en het transport van 
bouwmaterialen. Anderzijds gaat het om de energie die een gebouw verbruikt tijdens zijn levensduur: de zogenaamde 
operationele emissies. Denk daarbij aan verlichting en verwarming van gebouwen. 

1  CO2-EQUIVALENT BETEKENT DAT NAAST KOOLSTOFDIOXIDE (CO2) OOK ANDERE BROEIKASGASSEN WORDEN MEEGETELD. DIT ZIJN LACHGAS 
(N2O, DISTIKSTOFOXIDE), METHAAN (CH4) EN DE FLUORHOUDENDE GASSEN (F-GASSEN).

2 IPCC (2020) ASSESSMENT REPORT 6: THE SCIENTIFIC BASIS – SUMMARY FOR POLICYMAKERS. TABLE SPM.2
3 UN ENVIRONMENT PROGRAMME, PRESS RELEASE 16.12.2020

Zonder inzicht geen uitzicht 
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Facts & figures klimaatimpact Nederland
• De afgelopen 5 jaar stootten we 178 megaton CO2(-equivalent) per jaar uit. 
• Om onder de 1,5 graden opwarming te blijven is het resterende CO2-budget in Nederland 730  

megaton CO2.
• 11 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot is afkomstig uit materialen in de bouw. 
• De bouwsector gebruikt 50 procent van alle gewonnen materialen in Nederland.

PERCENTAGE CO2-EQUIVALENT UITSTOOT VAN 
DE GEBOUWDE OMGEVING IN NEDERLAND

Bron: KEV, Nibe

Operationele emissies
Materiaalgebonden emissies
Uitstoot buiten de bebouwde 
omgeving

27%

11%62%

Voor het terugbrengen van de operationele emissies is al langere tijd veel aandacht. Het terugbrengen van de 
materiaalgebonden emissies heeft echter pas sinds een paar jaar de aandacht van een breder publiek. En dat terwijl 
we daarmee, ook op korte termijn, flink impact kunnen maken. Zoals in het cirkeldiagram te zien is, komt ieder jaar 
naar schatting 11 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot van het bouwen (de materiaalgebonden emissies). 

Relatief snel grote stappen zetten
Bouwen we duurzamer, bijvoorbeeld door materialen te gebruiken met een lagere CO2-footprint (zoals biobased 
materialen en lokaal geproduceerde materialen), dan kunnen we relatief snel grote stappen zetten. Dat heeft immers 
direct effect op verlaging van de CO2-uitstoot. Zeker als je bedenkt dat er veel behoefte is aan nieuwe woningen en 
dat daarmee de kans groter wordt dat er meer woningen zullen worden gebouwd. 

Gaan we door zoals we nu bezig zijn, dan is over ongeveer vier jaar het CO2-budget verbruikt (op basis van een resterend 
CO2-budget van 730 megaton en een jaarlijkse CO2-uitstoot van 178 megaton). De Nederlandse doelstellingen van 
55 procent CO2-reductie in 2030 (ten opzichte van referentiejaar 1990) zijn daarom belangrijk en goed, maar staan 
niet op zichzelf. Ook vandaag en morgen moeten we doelen halen. 

Andere ecologische grenzen
Het gaat daarbij ook niet alleen om de reductie van CO2-uitstoot. Veel materialen zijn eindig en de zogenaamde Earth 
Overshoot Day ligt in Nederland zo rond april. Dat is het moment in het jaar dat we voor dat jaar al meer materialen 
hebben gebruikt dan de aarde kan herstellen. De gebouwde omgeving is daarbij grootverbruiker en maar liefst 50 
procent van alle gewonnen materialen gaat naar de gebouwde omgeving. 

Naast het reduceren van de CO2-uitstoot en het daarmee tegengaan van klimaatverandering zijn er nog acht andere 
‘ecologische grenzen’ op onze aarde. Ook daar liggen grote opgaven. Denk onder meer aan het terugdringen van 
biodiversiteitsverlies en het voorkomen van zogenoemde ‘novel entities’: giftige stoffen die de natuur niet kan afbreken.4 

4 ROCKSTRÖM ET AL. (2014) PLANETARY BOUNDARIES FRAMEWORK
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2. Beschikbare instrumenten
Via allerlei methodes, databases, indicatoren en tools is al veel informatie beschikbaar over de duurzaamheid van 
producten. Te veel methodes en databases, misschien wel. Het is niet makkelijk goed overzicht te krijgen. Meer dan 
driekwart van de respondenten in het onderzoek van deze expertgroep geeft aan dat de informatie op dit moment 
heel versnipperd beschikbaar is. 

“Dat je worstelt met de beschikbaarheid van data is niet gek, 
dat doen experts ook. Het is belangrijk inzicht te hebben in de 
uitdagingen en handvatten te krijgen om het gezamenlijk op 
te lossen.”
Pascal Sluiter, Hogeschool Utrecht

2.1 Het meten van materiaalgebonden milieu-impact 
In dit rapport focussen we op de data rondom de materiaalgebonden milieu-impact, omdat daar grote uitdagingen 
liggen. De milieu-impact van producten wordt berekend door middel van een levenscyclusanalyse (LCA). De resultaten 
van deze LCA-berekeningen worden gedocumenteerd in Environmental Product Declarations (EPD). Fabrikanten en 
brancheorganisaties bieden Environmental Product Declarations (EPD) aan de Stichting NMD aan voor opname in 
de Nationale Milieudatabase (NMD). Daarbij zijn er drie categorieën data: 

• Categorie 1-data: getoetste, merkspecifieke data, die eigendom zijn van de producent. 
• Categorie 2-data: getoetste, sectorgebonden data, die (vaak) eigendom zijn van de branche.
• Categorie 3-data: ongetoetste, generieke data, opgesteld door experts. 

Wanneer de data voor de verschillende producten en productcategorieën beschikbaar zijn, kunnen partijen het 
projectspecifieke ontwerp invoeren en wordt de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) bepaald. Daarbij zijn er vier fasen 
die meer detailinformatie geven: 

1. Module A: Productie- en bouwfase
2. Module B: Gebruiksfase
3. Module C: Sloop- en verwerkingsfase, inclusief de afvalverwerking
4. Module D: Hergebruik, terugwinning en recycling

De diverse modules uit de Milieu Prestatie Gebouwen (bron: bewerking EN15804)
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2.2 Andere methodes en indicatoren
De Milieu Prestatie Gebouwen betreft vooral het wettelijke kader. We kunnen pagina’s vullen met informatie over 
methodes, indicatoren, databases en productregisters, tools en keurmerken die iets zeggen over de duurzaamheid 
van organisaties, producten en gebouwen. In de volgende afbeelding zijn enkele van deze organisaties opgenomen. 
In de praktijk zijn het er nog meer. Voor eenduidigheid naar de markt is een diversiteit aan databases onwenselijk, 
zeker als deze niet met elkaar verbonden zijn. Uit het volgende deel van deze bluepaper blijkt ook dat meer dan 
driekwart van de respondenten in het onderzoek dat de expertgroep uitvoerde het veel tijd vindt kosten om informatie 
te verzamelen en dat de informatie versnipperd is.

3. Behoefte aan data
Het antwoord op de vraag of de informatie ook beschikbaar is, die men nodig heeft om duurzame gebouwen te 
maken en te voldoen aan regelgeving, is vooralsnog nee. Het is schokkend om te zien hoe slecht het is gesteld met 
de beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie die de bouwbranche nodig heeft. En dit terwijl er wel heel 
veel behoefte aan is, zo blijkt uit ons onderzoek. 

3.1 Meer informatie over duurzaamheid nodig
Maar liefst 91 procent van de respondenten wil meer informatie over de duurzaamheid van producten. Daarbij gaat 
het voor de meeste mensen (88 procent) om informatie over de vier fasen van winning, productie, gebruik en einde 
leven. Volgens 71 procent is de Nationale Milieudatabase niet specifiek genoeg en kent deze te weinig categorie 
1-data, dus getoetste, merkspecifieke data, die eigendom zijn van de producent.
 
Maar liefst 85 procent vindt dat het veel tijd kost om data over de duurzaamheid van producten te verzamelen. 
Daarbij geeft 75 procent van de ondervraagden aan dat informatie over producten versnipperd is, waardoor ze op 
meerdere plekken moeten zoeken. 82 procent van de betrokkenen vindt dat er op dit moment een wildgroei is aan 
duurzaamheidsbegrippen. 
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Informatie is slecht beschikbaar
Er is maar één indicator waarvan een meerderheid van de respondenten vindt dat deze eenvoudig toegankelijk is en 
dat is het Energielabel, al zegt maar 52 procent dat. Volgens 19 procent is de informatie wel toegankelijk, maar kost 
de informatie geld en 9 procent vindt dat het tijd kost om de informatie boven tafel te krijgen. En dan te bedenken 
dat het Energielabel nog de best presterende indicator is qua beschikbaarheid. 

Van alle andere indicatoren die we voorlegden, geeft hooguit 26 procent aan dat die eenvoudig toegankelijk is. Het 
kost veel geld en nog vaker veel tijd. Het Materiaalpaspoort5 en de levenscyclusanalyse (LCA6) vallen op doordat een 
grote groep respondenten daarbij aangeeft dat deze twee veel geld kosten. 

Wens: één digitale, betrouwbare plek 
In het onderzoek kregen de respondenten ook de vraag voorgelegd op welke manier ze willen dat data beschikbaar 
zijn om zo duurzaam mogelijk te kunnen bouwen. Via één digitale, betrouwbare plek, is daarop het antwoord. Een plek 
die compleet en goed gestructureerd is, bijvoorbeeld gecontroleerd en beheerd door de overheid. Met informatie ook, 
waarmee het mogelijk is op productniveau vergelijkingen te maken op het gebied van CO2-, milieu- en circulariteitsimpact 
van traditionele én circulaire (nieuwe) producten voor de verschillende levensfasen, dus tot en met hergebruik. Denk 
aan een algemeen attest of anderzijds onafhankelijk getoetst productblad.

Fabrikanten willen graag dat dit op basis van een internationale standaard gebeurt en dat zij de informatie op zo min 
mogelijk plekken hoeven aan te leveren. 

5  HET MATERIAALPASPOORT HAALT MATERIALEN UIT DE ANONIMITEIT. HIERMEE WORDEN DE BOUWMATERIALEN GEDURENDE DE LEVENSDUUR 
VAN EEN GEBOUW GEREGISTREERD OP BASIS VAN ONDER ANDERE FINANCIËLE WAARDE, LEVENSDUUR EN KWALITEIT.

6  LIFE CYCLE ANALYSIS OFWEL LEVENSCYCLUSANALYSE. DEZE STAAT VOOR DE LEVENSCYCLUSANALYSE VAN EEN PRODUCT, OOK WEL WIEG-TOT-
GRAF-ANALYSE GENOEMD. HET IS EEN METHODE OM DE TOTALE MILIEUBELASTING VAN EEN PRODUCT TE BEPALEN GEDURENDE DE HELE 
LEVENSCYCLUS. EEN BETERE LCA BETEKENT EEN LAGERE MPG-SCORE.
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Gebouweigenaren willen graag verschillende niveaus onderscheiden zien in de data, zoals gebouw-, terrein-, gebieds-, 
project- en productgebonden data. Voor dit onderzoek beperken we ons tot productdata. 

Behoefte aan ontsluiting van data
Het is een wens van de respondenten dat informatie via een centrale locatie of database wordt ontsloten door 
databronnen te koppelen en/of met linked data7. Daarbij pleit een aantal respondenten voor integratie van de 
data met bestaande standaarden. De voorwaarden die voor het gebruik van de database worden genoemd, zijn 
transparantie en lage kosten. 

4. Uitdagingen en oplossingen
Het is op zijn minst bijzonder dat er in deze tijd van digitalisering en verduurzaming nog zoveel onduidelijk is. En dat 
zelfs duurzaamheidsspecialisten lang niet altijd weten welke bronnen ze waarvoor nodig hebben en welke informatie 
ze überhaupt uit die bronnen kunnen halen. Zelfs de wettelijk noodzakelijke informatie is voor partijen niet eenvoudig 
te vinden. Laat staan dat we echt zo duurzaam mogelijke gebouwen realiseren. Maar wat is er nodig voor een betere 
beschikbaarheid en uitwisseling van data?

Betrouwbare data over de duurzaamheid van toe te passen producten en materialen zijn op dit moment niet volledig 
beschikbaar en niet eenvoudig toegankelijk.

7  LINKED DATA ZIJN GESTRUCTUREERDE GEGEVENS (DATA) DIE GELINKT ZIJN AAN ANDERE GEGEVENS EN DAARDOOR BETER BRUIKBAAR ZIJN IN 
SEMANTISCHE QUERIES.
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Wat moet er gedaan worden?
Uit ons onderzoek en de gesprekken die het expertgroep voerde, volgt dat het belangrijk is aandacht te hebben voor:

A. een goede datastructuur met eenvoudige toegang;
B. beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige data;
C. toepassing van data.

Voor alle drie deze punten zetten we hierna de grootste dilemma’s én onze aanbevelingen voor oplossingen daarvoor 
beknopt op een rij. In de uitgebreide online rapportage wordt dit nader toegelicht. 

Dit komt naar voren als de expertgroep het onderwerp bespreekt: 
• Er is veel onwetendheid in de keten. Wat moet ik opleveren en wie wil welke data?
• Uniformiteit van data ontbreekt. Termen zijn niet eenduidig geïnterpreteerd.
• De Nationale Milieudatabase is niet specifiek genoeg en er is te weinig fabrikantspecifieke categorie 1-data. 
•  De LCA-database bevat veel verouderde data. Er zijn product category rules voor bestaande producten, maar 

niet voor nieuwe producten. 
• Er zijn te weinig LCA-experts om analyses te maken. Daardoor is er onvoldoende geverifieerde informatie. 
•  Er zijn te weinig prikkels om informatie te gebruiken en dus aan te leveren. Zonder vraag of eis gebeurt het 

niet op grote schaal. 
• Herleidbaarheid van data is lastig en daardoor zijn de data minder betrouwbaar. 
• Data zijn deels afgeschermd (niet beschikbaar of alleen tegen betaling). 
•  We bouwen slimmer als we data proactief in plaats van reactief gebruiken. Zo zijn we in staat vooraf duur zamere 

keuzes te maken in plaats van alleen toetsend te zijn op duurzaamheid bij de indiening van de omgevings-
vergunning.

4.1 Een goede datastructuur met eenvoudige toegang
 Dilemma’s

• versnippering;
• een lange keten van betrokken partijen;
• het ontbreken van uniformiteit van data;
• project-georiënteerd in plaats van project-overstijgend werken;
• het is lastig om data te gebruiken. Sommige informatie is kostbaar om te raadplegen.

 Aanbevelingen
In de huidige situatie is het vinden en gebruiken van informatie dus omslachtig, foutgevoelig en in sommige gevallen 
(zeer) kosten-/arbeidsintensief. Als de informatie überhaupt al beschikbaar is. Dit alles bemoeilijkt circulair gedrag. 

Het beschikbaar zijn van een informatie-infrastructuur, inclusief heldere afspraken over standaarden, eigenaarschap, 
toegankelijkheid, opslag, uitwisselbaarheid, rechten en gebruik is essentieel voor circulair gedrag. Er moet dus nagedacht 
worden over waar, hoe en door wie detailproductinformatie wordt opgeslagen, onderhouden en toegankelijk gemaakt. 
In de uitgebreide rapportage die je online kunt vinden dat de expertgroep een suggestie voor een datamodel voor 
de lange en voor de korte termijn. In de afbeelding op de volgende pagina zie je het voorstel voor de lange termijn: 
de zogeheten ideaalplaat. 

“Duurzaamheidsdata moeten een soort 
nutsvoorziening zijn. Ze zijn van algemeen belang.”
Menno Rubbens, Cepezed Projects
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 Acties die prioriteit hebben inzake toegankelijkheid: Overheid digiGO NMD Anders

Maak een plan om de reeds door Platform CB’238 
neergelegde kaders voor semantiek te implementeren.

Maak een plan om de gewenste datastructuur te realiseren. 

Stel budget beschikbaar om de gewenste 
infrastructuur te bouwen.

4.2 Beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige data
 Dilemma’s

• het is te duur voor de fabrikant;
• er is te weinig inzicht in data;
• er is sprake van schijnzekerheid;
• veel data zijn verouderd;
• er is een capaciteitstekort;9 
• er zijn te weinig categorie 1-data.

 Aanbevelingen
De expertgroep denkt dat de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige data valt te verbeteren als de volgende 
zaken worden doorgevoerd:

• het verbeteren van de actualiteit; 

8  PLATFORM CB’23 WIL BOUW-BREED PARTIJEN MET CIRCULAIRE AMBITIES MET ELKAAR VERBINDEN, ZOWEL IN DE GWW-SECTOR ALS IN 
DE WONING- EN UTILITEITSBOUW. HET STREVEN IS OM VÓÓR 2023 NATIONALE, BOUWSECTOR-BREDE AFSPRAKEN OP TE STELLEN OVER  
CIRCULAIR BOUWEN.

9  BIJ DIVERSE PARTIJEN ZOWEL DEGENEN DIE DE LCA’S MOETEN MAKEN ALS PARTIJEN DIE ZAKEN MOETEN CONTROLEREN ALS PARTIJEN DIE HUN 
DIENSTEN MOETEN DOORONTWIKKELEN OM DE INFORMATIE BESCHIKBAAR TE KRIJGEN.



Product Data for Sustainable Constructions

• het verbeteren van de toegankelijkheid van de Nationale Milieudatabase; 
• het gebruiken van buitenlandse EPD’s;
• het gebruiken van andere informatie dan de Nationale Milieudatabase;
• het verifiëren van LCA’s in de praktijk bij fabrikanten;
• liever iets dan niets;
• het gedigitaliseerd generen van data; 
• het inzichtelijk maken van meer detaildata.

  Acties die prioriteit hebben inzake beschikbaarheid van 
kwalitatief hoogwaardige data: Overheid digiGO NMD Anders

Maak een roadmap en geef daarin ook aan welke 
duurzaamheidsdoelen voor de korte termijn prioriteit hebben. 

 Vereenvoudig het administratieve proces voor invoeren en 
verifiëren van informatie in de Nationale Milieudatabase.

 Ontwikkel een model waarmee de kosten voor 
het registreren en beheren van informatie in de 
Nationale Milieudatabase worden verlaagd.

 Zorg voor inzicht in de aspecten die de grootste 
milieu-impact hebben voor de belangrijkste 
productgroepen en zorg ervoor dat die data 
betrouwbaar in de Nationale Milieudatabase staan.

Keten-
standaard 
bouw ism 

NVTB

 Onderzoek de mogelijkheid voor handhaving en toetsing op 
werkelijke prestaties in de praktijk (fabriek en gebouwen) 
met daarbij aandacht voor end of life en onderhoud.

Completeer en actualiseer informatie in 
de Nationale Milieudatabase.

ism fabri-
kanten

 Ontwikkel een model om de actualiteit en 
daarmee bruikbaarheid van informatie in de 
Nationale Milieudatabase te borgen.

Stel meer budget beschikbaar voor de Nationale 
Milieudatabase om alle taken goed uit te oefenen. 

 Intensiveer internationale contacten om te 
komen tot een internationaal plan voor het 
stroomlijnen van internationale databases.

ism
intern.

collega’s

 Onderzoek hoe het ontwikkelpad naar Europese integratie 
van duurzaamheidsdata eruitziet en wat dat betekent 
voor de toekomst van de Nationale Milieudatabase.

ism MRPI, 
EPD- 

netwerk 
en ECO 

Platform

 Onderzoek de mogelijkheden om middels 
digitalisering de hoeveelheid werk om zinvolle 
betrouwbare data te verzamelen te beperken. 

Onderzoek de mogelijkheid voor een EPD-light 
variant voor onder andere nieuwe producten.
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4.3 Toepassing van data
 Dilemma’s

• de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is te algemeen;
• we zijn te reactief;
• een gebrek aan transparantie;
• het ontbreken van prikkels;
• een teveel aan variatie.

 Aanbevelingen
• het beter benutten van bestaande MPG-rekensoftware;
• structuur, duidelijkheid en semantiek in de uitvraag;
• de lat hoog leggen;
• meer transparantie in prestaties van projecten;
• meer prikkels voor fabrikanten om duurzaamheidsdata aan te leveren.

  Acties die prioriteit hebben inzake de toepassing van 
data: Overheid digiGO NMD Anders

 Eis als opdrachtgevers en bevoegd gezag meer 
detaildata dan een algemeen MPG-cijfer. Denk 
aan een aparte opgave van Module A. 

Opdracht-
gevers ism 

PIANOO 
en NEVI

Stel een ILS10 op met duurzaamheidsvragen.

 Onderzoek met ontwerpsoftwarepartijen hoe 
duurzaamheidsdata slim in hun systemen 
geïntegreerd kunnen worden.

 Onderzoek mogelijkheden voor meer transparantie in 
informatie en bijbehorende aanpassingen in contracten 
tussen fabrikanten en Nationale Milieudatabase 
en neem daarbij mee onder welke voorwaarden 
fabrikanten bereid zijn meer informatie te delen.

Onderzoek de mogelijkheid om de lat hoger te 
leggen en betere milieuprestaties te eisen. 

ism
opdracht-

gevers

 Onderzoek de mogelijkheid voor een dashboard 
Milieuprestatie, zodat er (in positieve en negatieve 
zin) meer transparantie ontstaat over de 
milieuprestaties van gerealiseerde gebouwen. 

10  ILS STAAT VOOR INFORMATIE LEVERING SPECIFICATIE. HET BETREFT DE VASTGELEGDE AFSPRAKEN TUSSEN OPDRACHTGEVER 
EN OPDRACHTNEMER.



Product Data for Sustainable Constructions

5. Wat staat ons nu te doen?
Deze bluepaper bevat adviezen om te zorgen dat data over duurzaamheid van bouwproducten beter beschikbaar 
komen, toegankelijker worden en ook slimmer worden gebruikt. Om echt stappen te zetten, is het belangrijk dat 
eisen van opdrachtgevers en overheden verhoogd worden. Bovendien hebben we een universele taal nodig voor 
de standaarden en afspraken. 

Aanvullende voorwaarden voor circulair gedrag zijn prijsmechanismen en cultuurverandering. Hoewel prijsmechanisme 
en cultuurverandering buiten de scope van deze rapportage vallen, is het goed het belang ervan te erkennen en er 
aandacht voor te hebben. 

We willen als expertgroep benadrukken dat de urgentie hoog is en het in deze tijden onacceptabel is dat de 
informatievoorziening nog zo slecht is geregeld. We hopen dat de betrokken partijen zich aangesproken voelen, 
zodat we er samen onze schouders onder zetten. 

Wil je de uitgebreide versie digitaal lezen? Scan de QR-code!

https://www.digigo.nu/versnellingsprojecten/overzicht+projecten/2302973.aspx?t=Product-Data-for-Sustainable-Constructions
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