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Vereniging voor LCA’s in de bouw  

 

Dit reglement geeft  uitw erking aan art . 6 en 7 van de statuten van de Vereniging voor LCA’s 

in de Bouw  (VLCA). 

1. Criteria voor toelating 

a. Bureaus / inst ituten moeten ter goeder naam en faam bekend staan; 

De integriteit van de bureaus moet boven  tw ijfel zijn verheven.  

b. Bureaus / inst ituten moeten zodanige ervaring hebben dat zij als zodanig zelfstandig en 

met vrucht w erkzaam kunnen zijn. 

Deze ervaring moet blijken uit  tenminste 2 voor het bestuur van de vereniging 

toegankelijke publicat ies / rapporten w elke door het bureau / inst ituut zijn uitgebracht, en 

w elke naar het oordeel van de vereniging van goede kw aliteit  zijn.  

Als richt lijn hierbij dienen de eisen genoemd in ISO 14040 serie en de handleiding van de 

CML-methode van de meest recente datum of ieder ander kw aliteitsborgingssysteem dat 

door de Vereniging na dato is aanvaard als richt lijn voor de kw aliteit van door haar leden 

opgestelde LCA’s. 

c. Leden van de LCA-vereniging moeten beschikken over:  

 Kennis van LCA’s in de bouw  

De kennis bestaat uit  de combinat ie LCA-kennis +  bouw -kennis. De kennis w ordt 

ingebracht door het bureau en door de betreffende LCA-verantw oordelijken bij het 

bureau. Het bureau en/of persoon moet beschikken over kennis van de bouw sector, 

de persoon moet beschikken over LCA-kennis1. 

Onder “ bouw ”  w ordt verstaan: de B&U-sector en de GWW-sector. 

 Kunde van LCA-uitvoering 

De kunde bestaat uit : het uitvoeren van LCA’s volgens ISO14040  en ISO14044. Het 

bureau dient in de afgelopen 3 jaar tenminste één studie op deze w ijze te hebben 

uitgevoerd; 

het in dienst hebben van tenminste één persoon die ervaring heeft met LCA’s (hoeft  

niet noodzakelijkerw ijs in de bouw ). Ervaring blijkt  uit  het feit  dat de persoon in de 

afgelopen 3 jaar tenminste één LCA heeft  uitgevoerd. Indien het bureau op het 

moment van aanvraag van lidmaatschap niet over een dergelijk persoon beschikt, 

krijgt  het bureau nog 1 jaar de t ijd om de kunde van een LCA-verantw oordelijke bij het 

bureau aan te tonen2. 

 Beschikken over aantoonbare ervaring in toepassen van LCA’s in de bouw . 

                                            
1 het is dus niet de bedoeling dat een persoon met bouw -kennis maar zonder LCA-kennis een LCA uitvoert, andersom kan 

w el een persoon met LCA-kennis maar zonder bouw kennis een LCA uitvoeren mits er binnen het bureau de juiste 

bouw kennis w ordt ingezet bij de LCA 
2  bijv. doordat die persoon in dat jaar een LCA volgens de kw aliteitscode van de LCA-vereniging uitvoert  



Nieuw e leden dienen deze kennis, kunde of toepassing aan te tonen bij aanvraag van 

lidmaatschap. De bew ijslast ligt  bij de aanvrager3 en w ordt alleen bij tw ijfel gecontroleerd 

onder verantw oordelijkheid van het dagelijks bestuur.  

Het dagelijks bestuur kan beargumenteerd een voorstel doen om af te w ijken van deze 

toelat ingscriteria en legt dit  voor aan het volledige bestuur van de vereniging. Indien een 

tw eederde meerderheid van het volledige bestuur akkoord gaat is het voorstel van het 

dagelijks bestuur aangenomen. 

d. Bureaus dienen voor de eigen organisat ie een door de Vereniging erkend 

kw aliteitssysteem te hanteren. Het bestuur is bevoegd aan bureaus een uitsteltermijn te 

verlenen voor het hanteren van zo een kw aliteitssysteem. Hierbij w ordt verw ezen naar 

art ikel 4 van de statuten van de Vereniging voor LCA’s in de Bouw :  

“ Indien en zodra een systeem voor kw aliteitsborging van LCA’s tot stand is gekomen en 

operat ioneel is gew orden, kunnen slechts leden van de vereniging zijn de in de vorige zin 

bedoelde personen die voldoen aan de eisen van dit  systeem. ”  

e. Bureaus dienen in hun economisch voortbestaan in hoofdzaak afhankelijk te zijn van 

advisering en/of onderzoek. 

f . Bureaus moeten onafhankelijk kunnen staan ten opzichte van belangen die hun advisering 

kunnen beïnvloeden.  

 

Procedure 

 

a. Na ontvangst van een verzoek om als lid te w orden toegelaten, vraagt het bestuur de 

aanvrager om bescheiden, w aaruit  moet blijken dat de aanvrager aan de eisen van art ikel 

1 van dit  reglement voldoet. 

Tevens vraagt het bestuur aan aanvrager of deze bereid is zich aan de statuten en het 

onderhavige reglement van toelat ing tot lidmaatschap te conformeren. Daartoe zendt het 

bestuur deze bescheiden aan aanvrager toe met een verklaring van conformiteit . De 

aanvrager w ordt eerst verder in behandeling genomen, indien het bestuur de verklaring 

ondertekend door de aanvrager heeft ontvangen. 

 

b. Tevens w ordt van een dergelijk verzoek kennis gegeven aan de leden, die binnen bij de 

kennisgeving vermelde termijn eventuele opmerkingen of bezw aren in verband met de 

lidmaatschapsaanvraag schrif telijk aan de secretaris van het bestuur kunnen meedelen.  

 

c. Het bestuur onderzoekt in eerste instant ie aan de hand van de ontvangen bescheiden of 

het kandidaat-lid voldoet aan de in de statuten en reglementen gestelde eisen en besluit  al 

of niet tot toelat ing.  

 

d. Bij een afw ijzend besluit  van het bestuur w ordt conform art ikel 6.2 van de statuten dit 

voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering die alsnog tot toelat ing kan 

besluiten. 

 

Het bestuur informeert de aanvrager over het besluit  van de vereniging, zonder daarbij 

verplicht te zijn deze beslissing met redenen te omkleden.  

                                            
3  De aanvrager kan zelf  beslissen naar w elke studie hiervoor w ordt verw ezen. Het hoeft  niet noodzakelijkerw ijs een LCA 

voor de industrie te zijn bijvoorbeeld. 



2. Voorwaarden van het lidmaatschap van de vereniging 

 

a. De leden van de Vereniging w erken volgens de ISO 14040 en ISO 14044 normen, met 

inbegrip van de voorw aarden voor interne en externe vergelijkende LCA’s. Indien niet 

volgens deze normen w ordt gew erkt, moet dit  in het rapport w orden vermeld en dient het 

bureau de opdrachtgever erop te attenderen dat de resultaten van de LCA niet voor 

externe communicat ie kunnen w orden gebruikt volgens ISO 14044. Het init iat ief  tot 

controle op naleving hiervan ligt  bij de leden, en niet bij het bestuur van de Vereniging. 

Ieder lid heeft  meldplicht w anneer men denkt dat een lid niet volgens de regels w erkt. In 

geval van een melding vindt onder verantw oordelijkheid van het dagelijks bestuur een 

onderzoek plaats. De onafhankelijke leden in de Vereniging geven op basis van dit  

onderzoek een oordeel aan het dagelijks bestuur (is de melding terecht, hoe erg is het). 

Het bestuur beslist  of er een berisping volgt (bij meerderheid van stemmen). Tw ee 

berispingen binnen een drie jaar betekent automatisch een royement.  

b. Van elk lid w ordt een act ieve deelname aan de w erkzaamheden van de Vereniging 

verw acht. Dit  kan door act ieve deelname (zulks ter beoordeling aan de voorzitter van de 

w erkgroep) in een van de w erkgroepen of aan act iviteiten van het bestuur.  

c. Een lid dient tenminste tw eederde van het aantal bestuursvergaderingen bij te w onen of 

zich te laten vervangen door een vervanger met voldoende mandaat.  

Eén keer in de tw ee jaar w ordt door het dagelijks bestuur getoetst of een lid nog aan de 

toelat ingseisen voldoet. De bew ijslast ligt  bij het lid4 en w ordt alleen bij tw ijfel 

gecontroleerd onder verantw oordelijkheid van het dagelijks bestuur. Het lidmaatschap 

w ordt niet verlengd w anneer een lid niet meer aan de toelat ingseisen voldoet. Het 

dagelijks bestuur kan beargumenteerd van deze regeling afw ijken en dit  voorleggen aan 

het bestuur. Indien een tw eederde meerderheid van het bestuur akkoord gaat is het 

voorstel van het dagelijks bestuur aangenomen. 

d. Wanneer een lid in een publicat ie van aan het VLCA-lidmaatschap refereert dan dient daar 

direct bij worden opgenomen “Dit betekent niet dat dit product/publicatie/document door de 

VLCA is goedgekeurd”. 

 

 

Dit  reglement is vastgesteld door de ledenvergadering van 12 juni 2014. 

                                            
 


