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Geachte heren Smallenbroek en De Snoo, 
 
 
Naar aanleiding van recente publicaties in Cobouw en in navolging van diverse organisaties 
uit de bouwkolom1 geeft de Vereniging voor LCA in de bouw (VLCA) in deze brief graag haar 
visie op het beheer van de Nederlandse bepalingsmethode en van de milieudata in de 
Nationale Milieu database. 
 
De VLCA ziet de milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA) als de beste manier om 
milieuimpact van bouwwerken te bepalen. De aanpak met de op LCA gebaseerde 
Bepalingsmethode en met de Nationale Milieudatabase (NMD) is een goed middel om 
duurzaam bouwen te stimuleren. Het belang van een onafhankelijke beheerder van dit 
systeem onderschrijven wij. Naar het oordeel van de VLCA kan de Stichting Bouwkwaliteit 
deze rol goed vervullen. Voor de kwaliteitsborging is naast beheer echter ook onderhoud van 
procedures, documenten en data noodzakelijk. 
 
Het systeem, zoals het er nu is, is nog niet af. Zo is een deel van de NMD nog gebaseerd op 
ongetoetste literatuurdata. De VLCA heeft duidelijke ideeën om het systeem verder te 
verbeteren en gaat er van uit dat er een plan van aanpak komt om het systeem af te maken. 
Wij willen hier ook graag een bijdrage aan leveren. Een vergezicht, het doel dat we in 
bijvoorbeeld 2020 willen bereiken, kan helpen om de juiste stappen op korte termijn te 
zetten. Het in lijn blijven met Europese ontwikkelingen, en deze mogelijk zelfs sturen, is 
daarbij van groot belang.  

                                                      
1 Brief van 12 februari 2014 van NVTB, Bouwend Nederland, BNA, UNETO-VNI, NLingenieurs, 
Vereniging FME-CWM, Koninklijke Metaalunie 
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Ondanks de recente publicaties ziet de VLCA SBK, vanwege de eisen die men aan een 
beheersorganisatie moet stellen ten aanzien van neutraliteit / onafhankelijkheid, integriteit en 
transparantie van het proces, nu als een prima plek voor kwaliteitsborging, beheer en 
onderhoud. Wij hopen dat u ons daarin kunt en wilt steunen. 
 
 
Hoogachtend, 

 
Ir H.A.L. van Ewijk, namens de VLCA 
p/a postbus 18180, 1001 ZB Amsterdam 
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